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Styrets rapport til DNUs 
generalforsamling 2015
RAPPORT FOR PERIODEN 2010-2015

Ved Reidar J. Kvinge, Finn F. Eckhoff og Jóhann E. Jóhannsson 

Grunnlaget for menighetens aktivitet er gitt i Matt 
28,18-20: «Da trådte Jesus fram og talte til dem: ‘Jeg 

har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og 
gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og 
Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt 
det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager 
inntil verdens ende.’»

Adventistsamfunnets formål er å legge til rette for for-
kynnelsen av det evige evangeliet i tråd med de tre engle-
budskapene i Åp 14,6-12, og lede mennesker til å ta imot 
Jesus som deres personlige frelser og til å forene seg med 
hans menighet, og å støtte og styrke dem i det de forbere-
der seg til hans snare komme.

Medlemstallet – trender
I perioden 2010-2014 ble 321 nye medlemmer opptatt i 
våre menigheter etter dåp, eller bekjennelse av sin tro. 
Dette er 63 færre enn i forrige femårsperiode. Vi gleder oss 
over disse nye søsken i troen, men vi er ikke glad for at vi 
har lavere dåpstall i denne femårsperioden. Heller ikke i 
denne perioden lyktes det å lede menigheten til netto vekst 
i Norge.

I løpet av femårsperioden 2005 - 2009 sank vårt totale 
medlemstall med 90 personer og var da 4607 ved utgangen 
av 2009. Ved utgangen av 2014 hadde Adventistsamfunnet 
i Norge 4516 medlemmer, altså en nedgang på 91 siden 
2009. Det er litt oppmuntrende å se at utflatingen når det 
gjelder reduksjonen i antall medlemmer som ble rappor-
tert i 2010, har fortsatt i perioden fram til og med 2014. 
Dåpstallene skal derfor ikke mye opp før medlemstallet vil 
kunne stå uendret. Men ambisjonene bør helt klart være at 
medlemstallet skal kunne gå inn i en positiv utvikling. 

Med en gjennomsnittlig økning av dåpstallene med 15 
personer per år i perioden 2010 – 2014 ville medlemstallet 
ha vippet over fra en negativ til en marginal positiv utvik-
ling. I rapporten fra ungdomsavdelingen pekes det på at 
antallet unge som er døpt de siste to-tre årene i periodene 
2005 – 2009 og 2010 – 2014 er redusert med 13 personer 

per år. Et klart fokus må derfor nok en gang rettes på den 
innsatsen som gjøres for å vinne våre unge. 

Evangelisering og handlingsplanen
I 2010 var det enighet om at innsatsen rettet mot barn 
og unge skulle prioriteres først ved alle veivalg. Flere av 
målsettingene i handlingsplanen var vanskelig målbare. 
Ambisjonene i planen var likevel ment å skulle vise om 
vi beveget oss i riktig retning. Den nasjonale kampanjen 
«meg@Gud» var en storsatsing som krevde mye tid og 
ressurser. Ekstra gledelig var det derfor at videoserien med 
kursmateriell ble så godt mottatt. Serien har bidratt sterkt 
til at flere ungdommer har tatt et standpunkt for Jesus og 
sluttet seg til menigheten.

Et annet vellykket prosjekt er kurset «Adventist» fra 
NBI. Det er laget med tanke på unge, og for ikke-SDA 
foreldre og ansatte ved våre skoler.  Den består av fire 
studiehefter pluss ekstra materiale på nett. 

Andre nyttige kurs rettet mot barn og unge er: «Barnet 
mitt og jeg» og «Sammen om livet» (ekteskapskurs). I res-
surssenterets katalog finner du:
• «Absolutt liv». Bibellekser for unge
• «Fotspor i sanden» (KIDs in Discipleship). 12 ar-

beidsark laget for å utruste familien – med barna – til 
tjeneste

• «Gud elsker meg», 28 eksempler. SDAs trospunkter for 
barn og unge.

• «Lær om Guds kjærlighet». Aktivitetshefte til «Gud 
elsker meg». SDAs trospunkter for barn og unge. 

• «Mitt valg». Arbeidshefte. Dåpsopplæring for tenårin-
ger.

En av de nyere bøkene fra NBF heter «En værekraftig 
tro», og er en bok om Syvendedags adventistenes tro – for 
ungdom.

Det legges betydelige ressurser i «Leirskole» for 7. klas-
singer, «Basecamp 8» for 8. klassinger, «Absolutt 9.» for 
9.klassinger og «Absolutt TVS» for 10. klassinger. Et gjen-
nomtenkt opplegg med verdiformidling og trosopplæring fra 
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7. klasse og ut videregående skole, har gitt gode resultater.
Sommerstevnet er et arrangement i sterk vekst, med over 

600 deltakere sist år. Ekstra hyggelig er det at tilbudet ap-
pellerer til alle aldersgrupper.

Nøkkelord i handlingsplanen var fellesskap og vekst. Me-
nigheten skal være et fellesskap der barn, unge og voksne 
kan oppleve kjærlighet, omsorg, tillit og respekt. Derfor 
skal det være nulltoleranse for vold og seksuelle overgrep i 
våre menigheter, barne- og ungdomsaktiviteter og familier. 
Informasjonsbrosjyren «Trygt fellesskap» ble et veldig godt 
produkt som har fått stor oppmerksomhet innad i menig-
heten, men også i andre organisasjoner. Det er innført krav 
om politiattest for alle som jobber med barn og unge.

Tiden for mer tradisjonell «plattformevangelisme» er 
ikke forbi. Møteserier i Bergen er et bevis på det. Kom-
binasjonen forkynnelse, besøk og bibelstudier gir alltid 
resultater – hvis menigheten har nettverk av venner utenfor 
menigheten.

Et stort aktivum for adventistenes arbeid har vært de 
mange IMPACT arrangementene forskjellige steder i 
Norge. Hundrevis av ungdommer har vært til velsignelse 
og selv blitt velsignet gjennom sosialt og åndelig felles-
skap, bymisjon, HelseExpo, workshops, konserter og 
evangelisme i samarbeid med lokale menigheter.

Bemanning
I løpet av perioden 2010-2015 har vi hatt en økning i antal-
let årsverk fra 51 ved utgangen av 2009, til 55 ved utgangen 
av 2014. I 2008 og 2009 var bemanningen redusert ved at 
noen pastorer hadde sluttet uten at en hadde fått nye perso-
ner inn i disse stillingene. Noen stillinger var også overført 
til SABU og NHA. Fra 2013 er disse stillingene tilbakeført 
til DNU. Fordeling av DNUs kostnad for arbeidskraft i 
2014 er 45% i sentrale enheter (DNU, NBI, HC, ADRA og 
noen stillinger på NBF) og 55% i distriktene (ØND, VND 
og NND). Noen pastorer i stillinger sentralt har i tillegg  
også menighetsansvar i lokale menigheter.

Årstall Ansatte Årsverk Kvinner Menn Sykefravær

2009 66 51 19 47 3,9 %

2010 70 52 20 50 0,4 %

2011 73 54 20 53 1,5 %

2012 78 54 25 53 2,6 %

2013 82 55 25 57 2,8 %

2014 81 55 21 60 3,4%

Et sykefravær i perioden på under 3 % i snitt, er svært til-
fredsstillende og vitner om både god helse og høy motiva-
sjon hos våre medarbeidere.

Fordelingen av faste stillinger (hele årsverk) i perioden

Årstall DNU ØND VND NND Total

2010 23,0 17,4 6,7 4,1 51,2

2011 23,7 17,6 6,9 4,1 52,2

2012 24,4 18,2 6,8 4,2 53,6

2013 25,7 18,0 6,6 4,4 54,6

2014 25,8 17,2 7,4* 4,5 54,9
*  0,4 stilling i VND er for intern – stillingshjemmel «lånt ut» fra ØND

Når man tar høyde for 2,1 årsverk som DNU overtok fra 
NHA og SABU i 2013, kan situasjonen oppsummeres slik 
for perioden 2010-2014:
• DNU har hatt et ganske stabilt antall ansatte
• ØND har ingen stor endring i antall årsverk
• VND har hatt en svak økning i antall årsverk
• NND har hatt en svak økning i antall årsverk

Aldersprofil
Innen utgangen av 2020 vil 8 av dagens ansatte pastorer 
fylle 70. Behovet for nyrekruttering er et forhold som det 
må jobbes med. Under følger en grafisk framstilling av 
alderssammensetningen for alle ansatte og en grafisk fram-
stilling hvor bare pastorene er tatt med. Gjennomsnittsal-
deren for alle ansatte er 49.04 år og 48,84 år for pastorene.
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Pensjonsalder
I perioden har endringer i pensjonslovgivning gjort at 
SDA-DNU har revurdert tidspunktet for avslutning av 
arbeidsforholdet, tidligere tradisjonelt kalt pensjonsalder. 
Uttak av pensjon er nå opp til den enkelte ansatte fra 62 
år. Avslutning av regulært arbeidsforhold kan derfor ikke 
lenger vise til 67 år som en allmenn pensjonsalder i det 
norske samfunnet. Det ble derfor valgt å ta utgangspunkt 
i Arbeidsmiljøloven som sier: «Arbeidsforholdet kan 
bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 år.» Etter at 
regjeringen våren 2015 varslet en endring i Arbeidsmil-
jølovens aldersbestemmelse fra 70 til 72 år, har styret 
vedtatt at SDA-DNU skal ha en bedriftsintern aldersgrense 
for ordinære ansettelser på 70 år. Dette oppfattes å ligge 
innenfor den målsetningen som regjeringen har gitt uttrykk 
for i sin pressemelding: «Begrense adgangen til å ha lavere 
bedriftsintern aldersgrense enn 70 år til tilfeller der det er 
nødvendig av hensyn til helse og/eller sikkerhet.».

For pastorer som er eldre enn 70, har det vært mulighet å 
bli engasjert i aktiv pensjonstjeneste som medfører anset-
telse i en 35 % stilling. Ved fylte 75 år reduseres denne til 
17,5 %. Ved fylte 80 år opphører denne ordningen. Den 
tjenesten som har vært utført innenfor denne ordningen, 
har gjort det mulig å tilby flere menigheter egen pastor. 
Stillingene innenfor aktiv pensjonstjeneste for de som har 
fylt 70 år, er for ett år om gangen, og forutsetter at styret 
kan terminere dem av budsjettmessige årsaker, eller for å 
prioritere ansettelse av nye pastorer i ordinære stillinger.

Misjonsarbeidere lagt til hvile
Under generalforsamlingen vil vi minnes de av våre 
misjonsarbeidere som er lagt til hvile i denne perioden. Vi 
minnes dem i takknemlighet til Gud for den tjeneste disse 
medarbeiderne utførte, og vi lyser fred over deres gode 
minne.

Institusjoner
Norsk Bokforlag er en viktig del av Adventistsamfunnets 
arbeid og står for regelmessige utgivelser av blader og bø-
ker, samt håndterer Adventistsamfunnets ressurssenter og 
gjør andre tjenester for sentrale enheter og menighetene. 
Studentprogrammet står for 68% av forlagets totalomset-
ning. Forlaget har de siste årene slitt med økonomien og 
har hatt røde tall på sine driftsregnskaper. Hovedgrunnen 
til dette er tap på utgivelsen av Sunnhetsbladet, samt bok-
utgivelser og boksalg til menighetsmedlemmer hvor antall 
solgte bøker er lavt. Det arbeides med å finne løsninger på 
dette slik at forlaget kan ha sunn drift framover.

Tyrifjord videregående skole er Adventistsamfunnets 
flaggskip for utdannelse og åndelig oppbyggelse for ung-
dommer. Skolen har de siste årene hatt en stram økonomi, 
men har klart å tilpasse driften til de regulære inntektene 
uten at Adventistsamfunnet har måttet gi ekstraordinære til-
skudd. Variasjoner i antall elever er hovedgrunnen til dette 
og hver ny elev betyr mye for skolens økonomiske situa-
sjon framover. Skolen har stram likviditet, og Adventist-
samfunnet har måtte yte likviditetslån i sommerperiodene, 
slik at skolen kan møte sine løpende forpliktelser. Utenom 
den vanlige driften har skolen store utfordringer når det 
gjelder større vedlikeholdsprosjekter som står i kø i årene 
framover. Det må utarbeides en langsiktig plan for videre-
utvikling og restaurering av skolens bygningsmasse og hele 
skoleområdet, samt hvordan dette skal finansieres.

Kurbadet i Oslo driver i hovedsak utleie til  profesjo-
nelle helserelaterte virksomheter, samt hybler primært 
til adventistungdommer. Kurbadet leier ut 30 hybler og 
administrerer utleie av 9 hybler for Betel menighet. For 
Adventistsamfunnet er det viktig at Kurbadet brukes til 
menighetens virke for å ta vare på de unge voksne som 
bor der, samt at «Herrebadet» i første etasje brukes mer 
aktivt til samfunnsnyttig og utadrettet arbeid. Det arbei-
des nå med å utrede dette nærmere. Kurbadets økonomi 
har i perioden vært stram, hovedsakelig grunnet et lån 
gitt fra unionen for oppussing av lokalene i 2001 – 2003. 
Kurbadets drift har strevd med betaling av renter (3% 
p.a.) og har ikke maktet å betale avdrag på dette lånet. Det 
arbeides med å finne en løsning på dette, slik at Kurbadets 
drift kan håndtere alle løpende driftsutgifter, samt større 
vedlikeholdsprosjekter som naturligvis melder seg på en 
slik eiendom.

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter, Adventistsam-
funnets helseinstitusjon, har i perioden hatt relativt sunn 
økonomi og gode driftsresultater, selv om avtalene som 
bedriften bygger på har vært usikre og med korte avtale-
lengder. Fra og med 2015 har Skogli, etter en komplisert 
budrunde, sikret en løpende avtale med Helse Sør-Østs 
RHF, som gir bedre forutsigbarhet og økonomisk trygg-
het i framtiden. På det faglige plan ligger institusjonen 
på topp i Norge, men det må arbeides mer med å styrke 
den adventistiske profil, samt rekruttere flere adventist-
medarbeidere til institusjonen. De siste årene har Skogli 
brukt i overkant av 25 millioner til restaureringsarbeid av 
bygningsmassen. Grunnet kortsiktige avtaler var det til 
dels risikabelt å satse så sterkt på dette, men det har helt 
klart vært en viktig faktor for å sikre den løpende avtalen 
som nå er undertegnet.
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Mosserødhjemmet, Adventistsamfunnets sykehjem, har 
i perioden hatt en relativt normal og stabil drift. Dette 
skyldes hovedsakelig løpende, men tidsbegrensede avtaler 
med Sandefjord kommune. På grunn av at prisen som det 
offentlige og beboerne må betale er ganske høy, så skal det 
ikke store svingninger til i antallet beboere før det merkes 
på økonomien. Av totalt 58 plasser har institusjonen i dag 
14 beboere som er medlemmer av Adventistsamfunnet. 
Det er ønskelig at denne andelen økes, og styret har nedsatt 
et utvalg som skal gjennomgå/reforhandle avtalen om bruk 
av midler fra Sosial- og Helsedepartementet for å sikre 
adventister plass på Mosserødhjemmet. Institusjonen har 
god økonomi og likviditet og så lenge avtaler om bruk av 
rommene er sikret, er økonomien sunn. Avtalene med San-
defjord kommune skal reforhandles i løpet av 2016.

Styret
Styret har i perioden hatt 28 styremøter og behandlet rundt 
500 saker ved utgangen av 2014, i tillegg til at styret har 
vært delegerte til generalforsamlingene for DNUs organi-
sasjoner. I 2015 er det planlagt to styremøter. Ett styremøte 
er gjennomført i april. Ett regulært styremøte gjenstår i 
juni.

Relasjoner til andre menigheter
Adventistsamfunnet har observatørstatus i Norges Kristne 
Råd (NKR). Det gir oss adgang til styret i NKR, religi-
onspolitisk utvalg, Global info (info om bistandsarbeid), 
Norsk Teologisk Samtaleforum, og Flerkulturelt kirkelig 
nettverk.

Unionsleders store sorg er at Adventkirken generelt er 
lite kjent blant kirkeledere og blant nordmenn flest. Mange 
som blir kjent med innholdet i adventistenes teologi og 
menneskesyn, viser interesse og begeistring. Det er derfor 
på høy tid at vi som adventister kommer ut av isolasjonen 
og møter med folk i alle lag av samfunnet, og at hver me-
nighet blir en aktiv del av lokalsamfunnet.

Kontaktpunkter med det offentlige
I perioden 2010 - 2015 har det vært flere politisk relaterte 
saker som har hatt direkte betydning for drift og aktivitet 
i trossamfunnet. Nye og justerte lover og prosesser i det 
offentlige krever at administrasjonen er våken i forhold til 
politiske prosesser. Vi nevner noen saksområder som har 
krevd spesiell oppmerksomhet og respons i form av juste-
ringer av avtaler og drøftelser om høringsuttalelser:
• Pensjonslovgivningen
• Arbeidsmiljøloven
• Ferieloven

• «Det livssynsåpne samfunn» - høringsnotat fra regje-
ringen. SDA-DNU sendte inn egen høringsuttalelse 
og hadde innspill i den høringsuttalelsen som Norges 
kristne råd sendte inn.

• «Staten og Den norske kirke – et tydelig skille» - hø-
ringsnotat fra regjeringen. Gjennom arbeidet i Norges 
kristne råd – religionspolitisk utvalg, var det mulig å 
komme med innspill til høringsuttalelsen som Norges 
kristne råd sendte inn.

Framtiden
Noe har gått veldig bra i siste femårsperiode, men mye kan 
bli bedre, som for eksempel:
• Menighetens helse. Undersøkelser knyttet til Naturlig 

Menighetsutvikling (NaMu) viser til dels store svak-
hetstegn. Lederskapet skal være utrustende. Tjenestene 
skal være nådegavebasert. Troslivet skal være enga-
sjert. Strukturene skal være hensiktsmessige. Gudstje-
nesten skal være inspirerende, og evangeliseringen skal 
være behovsorientert. Hvis vi kan lykkes med å øke 
resultatene innenfor disse såkalte «åtte helsenøklene» 
for sunne menigheter, vil vi oppleve at kvalitet fører til 
kvantitativ vekst.

• Menighetens engasjement i lokalsamfunnet. Arbeidet 
blant innvandrere i Alta, Bergen, Oslo, Harstad og 
Valle, har gitt gode resultater. Det er likevel langt igjen 
til at alle menigheter i Norge blir oppfattet som utadret-
tede ressurssentre i lokalsamfunnet.

• Flere CORe menigheter. Det kan være tøft å bevare 
troen som ung, eller student. Realiteten er at altfor man-
ge unge forsvinner fra menighetsfellesskapet. Church 
of Refuge (CORe) programmet tar sikte på å hjelpe 
lokale menigheter til å drive et meningsfylt arbeid for 
de eldste ungdommene og unge voksne. Det er behov 
for mange adventistkirker som er et imøtekommende 
tilfluktssted for ungdom.

• Pastorenes trivsel. Flere pastorer opplever en viss 
ensomhet og mangel på ressurser. Målsettingen i 
handlingsplanen var at alle medarbeidere opplever 
forventninger og anerkjennelse. Mye gjenstår for at alle 
pastorene skal oppleve en teamfølelse med sterk støtte 
fra kollegaer og ledelse. Dette må det jobbes målbevisst 
med i neste periode.

• Aktive miljøvalg. «Adventistsamfunnet tar aktive mil-
jøvalg» sto det i handlingsplanen. Helseavdelingen og 
Sunnhetsbladet har gjort mye i saken for helse, miljø og 
dyrevelferd. Det skal likevel innrømmes at menigheten 
med dens medlemmer, kan bli langt grønnere. Dette vil 
være en av utfordringene i årene fremover.
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Takk
Takk til alle som er med til å bygge Guds rike. Unions-
styrets oppgave er å samordne bruken av ressurser og være 
pådriver for det evangeliserende arbeidet. Det er likevel 

i menigheten det skjer. Det er nærmest rørende å se det 
enorme arbeid som gjøres over hele landet av frivillige og 
ansatte. Tusen takk!

Unionsstyrets rapport



MEDLEMS- OG DÅPSSTATISTIKK SDA-DNU 1995 - 2014
Årstall 01.01 Døpt/oppt. Tilflyttet Fraflyttet Døde Utmeldt 31.12 Økning/nedgang

1995 5272 87 110 -107 -104 -26 5232 -40

1996 5232 66 164 -155 -122 -39 5146 -86

1997 5146 74 153 -136 -92 -31 5114 -32

1998 5114 64 150 -134 -105 -33 5056 -58

1999 5056 57 109 -101 -89 -30 5002 -54

2000 5002 44 109 -104 -88 -31 4932 -70

2001 4932 58 108 -106 -98 -26 4868 -64

2002 4868 78 90 -100 -98 -27 4811 -57

2003 4811 56 142 -132 -87 -31 4759 -52

2004 4759 37 161 -151 -92 -17 4697 -62

2005 4697 82 101 -96 -66 -21 4697 0

2006 4697 69 96 -89 -70 -23 4680 -17

2007 4680 90 95 -89 -88 -32 4656 -24

2008 4656 81 499 -471 -89 -23 4653 -3

2009 4653 64 81 -70 -87 -34 4607 -46

2010 4607 70 107 -91 -85 -17 4591 -16

2011 4591 62 107 -86 -76 -28 4570 -21

2012 4570 72 108 -79 -85 -33 4553 -17

2013 4553 57 75 -66 -76 -13 4530 -23

2014 4530 60 115 -94 -71 -24 4516 -14

RappoRteR 2010-20158
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Økonomisjefens rapport
RAPPORT FOR PERIODEN 2010 - 2015

Ved Jóhann E. Jóhannsson, økonomisjef og forvaltningssekretær

Misjon større enn ressursene
Visjonen beskriver vårt mål
Misjonen beskriver vårt oppdrag
Strategien forteller hvordan vi kommer til målet

Budsjettering og økonomistyring handler om å dirigere 
de økonomiske og menneskelige ressursene gjennom en 
balanse av strategier som støtter opp om oppdraget mot 
visjonen. Budsjettet er kirkens drøm med prislapp på.

Økonomi og økonomiske ressurser er ikke et mål i seg 
selv for vårt kirkesamfunn, men sammen med de men-
neskelige ressursene vi har til rådighet, er det et nødvendig 
middel for å nå målene. Vi i ledelsen og styret, skal for-
valte de økonomiske ressursene ved å dirigere strømmen 
av de midler som kommer inn, og sørge for at de blir brukt 
på best mulig måte til organisasjonens misjon.

Utfordringen er at vi har en misjon som er større enn de 
ressurser vi har til rådighet. Spørsmålet blir om vi skal ha 
tillit til at Gud vil sørge for ressurser til sitt arbeid. Eller 
skal vi arbeide innenfor de ressurser vi har til rådighet 
til enhver tid, og dermed kanskje begrense Gud og Hans 
verk? Hvor sterk tro skal vi ha på det økonomiske området 
for å  kunne fremme Guds sak slik Han vil?

Generelt om årsregnskapene
I resultatregnskapet føres regnskapene for unionen og de 
tre distriktene som selvstendige avdelinger, mens balansen 
er felles. Totalregnskapet rapporteres til, og godkjennes av  
unionsstyret og sendes samlet til offentlige myndigheter. 
SDA-DNU skal ifølge regnskapsloven utarbeide konsern-
regnskap med SDA-DNU som morselskap med følgende 
datterselskaper: Syvendedags Adventistsamfunnet – Eien-
domsforeningen, Syvendedags Adventistsamfunnets 
barne- og ungdomsforening (SABU), Norsk Bokforlag AS, 
Tyrifjord videregående skole, Vestre Rud eiendom, Kurba-
det, Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter A/S og Skogli 
Eiendom A/S.

Driftsregnskapet
Inntekter
Virksomhetens hovedinntektskilde er tienden og står for 
81% av inntektene. Øvrige inntekter er bevilgninger fra 
GC/TED, spesielle gaver, avdelings- og eiendomsinntekter, 
samt offentlige tilskudd (statstilskudd og MVA-kompensa-
sjon). Disse står for de resterende 19% av inntekten.

Tienden
Tienden har i perioden hatt en gjennomsnittlig økning på 
3,68% per år, som er litt lavere enn den generelle lønnsut-
viklingen i landet i samme periode. ØND har 63% av med-
lemsmassen og 70% av tienden kommer derfra. Dette betyr 
ikke at det er større trofasthet blant medlemmene i ØND i 
forhold til VND og NND, men det er i dette distriktet uni-
onskontoret og Adventistsamfunnets institusjoner ligger.
Tienden har hatt en brutto økning på 14,73%, mens tiende-
inngang per medlem har økt med 16,64% i perioden.

81 %

11 %

8 %

Fordeling av inntekter
Tiende Andre driftsinntekter Offentlige tilskudd
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Gaver
I tillegg til tienden mottar vi gaver til forskjellige formål i 
Norge og utlandet.

Detaljert oversikt over tiende og gaver i perioden er ved-
lagt denne rapporten.

MVA-refusjon
I 2010 ble det innført ny MVA-kompensasjonsordning for 
ideelle virksomheter som skulle implementeres over fem-
årsperiode. Unionen, distriktene, menighetene, SABU med 
flere, nyter godt av denne ordningen. Grafen viser mottatt 
MVA-kompensasjon i unionen og distriktene i løpet av 
perioden.

I tillegg har menighetene og andre enheter mottatt til 
sammen 2.338.208 i løpet av perioden.

Driftskostnader
Kostnad for arbeidskraft er organisasjonens største ut-
giftspost og har i gjennomsnitt i perioden stått for 75-80% 
av driftsutgiftene. Andre driftskostnader som står for de 
resterende 20 – 25% av kostnadene er administrasjon og 
kontor, avdelingsarbeid, bevilgninger, bladutgivelser og 
eiendomsutgifter.
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Antall ansatte både sentralt og i distriktene har ligget på 
omtrent samme nivå igjennom de siste 15 år, med mindre 
variasjoner mellom årene. Dette på tross av at medlemstal-
let har gått nedover igjennom årene. Fra den norske union 
ble etablert i 1992, har medlemstallet sunket med 873 med-
lemmer, eller 16,20%. Medlemstallene i VND og NND har 
sunket forholdsvis mer grunnet flytting fra distriktsnorge til 
sentrale strøk i Østlandsområdet.

Vi er privilegert og velsignet med å ha en flott gruppe dedi-
kerte medarbeidere, som ønsker å arbeide for Guds sak i for-
skjellige grener av arbeidet. Det er ønskelig å fortsette mest 
mulig av det gode arbeid som gjøres i dag, og det er ønskelig 
å satse mer på utadrettet arbeid, men det kreves økonomiske 
og menneskelige ressurser for å gjennomføre dette.

Driftsresultat og utbetalinger på sustentation
På den ekstraordinære generalforsamlingen i 2008 ble det 
besluttet at organisasjonen skulle ha et driftsresultat som 
tilsvarte utbetalinger på sustentation (den gamle pensjons-
ordningen). Utbetalinger på sustentation går direkte over 
balansen, mens justering av framtidig pensjonsforpliktelse 
bokføres som kapitalkostnad i driftsregnskapet. Økono-
mien er langt mer sammensatt enn bare å måle driftsresul-
tatet mot sustentation, men det er viktig å ha dette som mål 
for å hindre at organisasjonens  arbeidskapital og likviditet 
svekkes. I 2014 ble driftsresultatet kr 7,6 millioner, i 2013 
kr 3,8 millioner, i 2012 kr 3,9 mill., i 2011 kr 6,3 mill og i 
2010 kr. 3,9 millioner.

Utgifter til den gamle sustentation-ordningen er på vei 
nedover. Utbetalingene på kr 6,9 millioner i 2009 var i 
2014 redusert til kr 5,8 millioner. Prognosen for 2015 er kr 
5,7 millioner.

Langsiktig pensjonsgjeld for den gamle sustentationordnin-
gen har hatt denne utviklingen i perioden:

Med den tiendeinntekt og det aktivitetsnivå som virksom-
heten har nå, er det ikke mulig å oppnå et driftsresultat 
som er likt utbetalingene til sustentationordningen. Denne 
situasjonen vil vare noen år til. Hvis driften ikke måtte 
bære disse kostnadene, hadde dagens driftsbudsjettet vært 
normalt. Utfordringen blir da å finne løsninger på hvordan 
vi skal komme oss over «kneiken» de nærmeste årene ved 
å finne andre løsninger enn nedskjæringer. Det arbeides 
med å øke inntektene og redusere kostnadene hvor det er 
mulig, uten at det går utover det evangeliske arbeidet.

Finansinntekter
Den lave renten medfører lav avkastning på våre bankinn-
skudd. En del av finansinntektene er renter av lån til våre 
institusjoner og noen få menigheter.
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Finanskostnader
Den viktigste finanskostnaden er intern renteberegning av 
pensjonsgjelden i sustentation-ordningen.

Arbeidskapital
Arbeidskapital er ifølge divisjonens policy definert som 
omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Det anbefales at 
arbeidskapital er minst summen av bundet egenkapital 
(fondskapital) og 30% av de årlige driftsutgiftene. Forhol-
det skal helst være over 100%.

Likviditet
Likviditet defineres ifølge policy som bankinnskudd, 
investeringer og liknende i forhold til kortsiktig gjeld og 
bundet egenkapital (fondskapital). Forholdet skal helst 
være over 100 %.

Nedgangen i arbeidskapital og likviditet i begynnelsen 
av perioden skyldes i hovedsak større lån til Den danske 
union i 2010 (pensjonsordning) og Mjøndalen menighet 
(byggeprosjekt) i 2012. Størstedelen av disse lånene ble 
tilbakebetalt i 2013.

Revisjon
Regnskapene for årene som endte 31. desember, 2014, 
2013, 2012, 2011 og 2010 er revidert av revisjonsfirmaet 
BDO og godkjent av unionsstyret. Endelig godkjenning av 
SDA-DNUs årsregnskap, konsernregnskap og årsberetning 

for året 2014 vil finne sted på unionsstyremøtet den 14. 
juni 2015.

Reviderte årsregnskaper med resultatregnskap og balanse 
for perioden 2010 – 2014 er vedlagt denne rapporten.

General Conference Auditing Service (GCAS) foretar 
policy-revisjon hvert tredje år.

Evangelisme og utadrettet arbeid
I de årlige budsjettene avsettes det rundt kr 2,0 millioner 
til unionens og distriktenes evangelismefond. I tillegg 
tilføres fondene kollekter, gaver og testamentariske gaver, 
øremerket evangelisme. Unionen bruker sine midler til 
produksjon av materiell, til nasjonale evangeliske kampan-
jer, tv-sendinger og andre evangeliske prosjekter. Distrikts-
styrene bevilger sine midler hovedsakelig til evangeliske 
tiltak i de lokale menighetene. I tillegg til dette bidrar de 
lokale menighetene med både økonomiske og menneske-
lige ressurser.

Den beste løsningen for å få budsjettet i balanse, er å satse 
på utadrettet arbeid som vinner sjeler for Guds rike. Vi har 
midler på unionens og distriktenes evangelismefond som 
kan bidra til å iverksette nye tiltak. I strategiplanen for 
de neste 5 årene er vi nødt til å fokusere på dette og være 
villige til å avslutte prosjekter som ikke bidrar til vekst, og 
fokusere på tiltak som gjør det.

Teknologiske løsninger
Vi lever i en verden med store endringer innenfor tekno-
logi og kommunikasjon. Måten å kommunisere på er blitt 
drastisk endret i løpet av kort tid, og på veldig mange om-
råder henger vi etter, eller ligger langt bak utviklingen. Vi 
er nødt til å tilpasse oss denne «nye verden». På forskjel-
lige områder arbeides det nå med å finne og implementere 
teknologiske løsninger, for å tilpasse oss en ny virkelighet. 
Dette gjelder bruk av organisasjonens elektroniske arkive-
ringssystem, elektroniske løsninger for giverne til å betale 
tiende og gaver, elektroniske løsninger for påmelding og 
betaling for stevner og treff, systemer for utvikling og im-
plementering av papirløst regnskap, web-sider og Internett-
satsning, samt bruk av dagens kommunikasjonssystemer 
(Facebook, Twitter osv. osv.). Dette medfører kompliserte 
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prosesser, programvare og systemer og skjer ikke av seg 
selv. Når slike systemer er på plass, så vil det forenkle 
mange av dagens manuelle prosesser og arbeid. Langsiktig 
kan dette også spare arbeidskraft, men i overgangen kreves 
det ekstra menneskelige og økonomiske ressurser. 

Andre utfordringer
Da Kurbadet i Oslo ble pusset opp i perioden 2000 – 2003 
ble kostnadene betalt med bevilgning og lån fra SDA-
DNU. Lånet på kr. 11,8 millioner skulle nedbetales med 
avdrag og renter over tid. Det var hovedsakelig leieinntek-
ter fra møtelokalene i 1. etasje som skulle finansiere dette. 
Utleie av disse lokaler har vært vanskelig, og Kurbadet har 
kun maktet å betale renter av lånet og knapt det. Kurbadet 
møter nå store utfordringer med vedlikehold av taket, ny 
heis og annet. Driften vil ikke makte å betale lånet tilbake, 
og det er mulig at SDA-DNU må avskrive deler av, eller 
hele lånet. Med lånet «på ryggen» makter Kurbadet heller 
ikke å påta seg større påkrevd oppussing og investeringer. 
Det arbeides med å finne en løsning på dette i 2015.

Tyrifjord videregående skole har en stram økonomi grun-
net lavere elevtall enn det driften trenger. Skolen møter 
også store utfordringer vedrørende vedlikehold av byg-
ningsmassen. Styret for TVS har varslet unionsstyret om 
disse utfordringene og at de kommer til å søke unionen om 
midler til noen av disse prosjektene. TVS har også behov 
for en større evaluering av bygningsmassen, for nysatsning 
(evt. flerbrukshall) og en finansieringsplan for dette.

Vi møter også utfordringer vedrørende bladutgivelsene 
(Sunnhetsbladet og Tidens Tale) og et stadig synkende 
antall abonnenter. Etter ønske fra styret for Norsk Bok-
forlag (NBF) har unionsstyret i april 2015 vedtatt å overta 
ansvaret for driften av Sunnhetsbladet og dets redaktør fra 
1. august 2015. Unionsstyret vedtok også å gi et kapi-
taltilskudd på kr 750,000 til NBF til dekning av bladets 
underskudd i 2014. Dette tilsvarer omtrent lønnskostnader 
for redaktør. Unionsstyret må nå ta stilling til om utgivel-
sen av Sunnhetsbladet skal fortsette eller ikke. Ved en evt. 
fortsatt utgivelse av bladet må det utformes en klar strategi 
og finansieringsplan som er tilpasset dagens marked og 
behov, og de menneskelige og økonomiske ressurser vi har 
til rådighet.

Økonomiavdelingen
Økonomisjefen har primært økonomiansvar for Syvende-
dags Adventistsamfunnet – Den norske union (SDA-DNU) 
og de tre distriktene (ØND, VND og NND). Økonomi-
sjefen leder unionens økonomiavdeling som i tillegg til 
å føre organisasjonens regnskaper også er lønnings- og 
regnskapskontor for Norsk Bokforlag A/S, ADRA Norge, 
Kurbadet, SDA-Eiendomsforeningen, SABU og menig-
hetsskolene. Avdelingen er også ansvarlig for eiendoms-

forvaltning og forsikring, samt revisjon av menighetenes 
regnskaper. I tillegg håndterer avdelingen en del adminis-
trative oppgaver og rutiner ved kontoret.

Forvaltning og finansieringsdugnad  
(fundraising)
Adventistsamfunnets avdeling for forvaltning og finan-
sieringsdugnad (fundraising) fokuserer primært på under-
visning av medlemmer og informasjon om hvordan deres 
forvaltning av økonomiske ressurser kan bidra til økt tro-
fasthet og giverglede til Guds verk. I perioden har det vært 
skrevet en rekke artikler om tiende og gaver i våre blader, 
og ved gudstjenester og seminarer har det vært holdt taler 
og kurs om temaet over store deler av landet.

I tillegg til tienden er det behov for andre midler til 
verkets vedlikehold og framgang. Vi mottar fra tid til an-
nen testamentariske gaver som bidrar til nybrottsarbeid og 
vedlikehold av det arbeid som utføres. Det er stort behov 
for at flere tenker på Guds sak i sine testamenter, og det 
planlegges enda større fokus på dette i kommende periode.

Takk
Jeg vil benytte anledningen til å takke for et meget godt 
samarbeid med mine medarbeidere i administrasjonen, i 
økonomiavdelingen og ellers i organisasjonen. Jeg har hatt 
gleden av å være en del av teamet i SDA-DNU siden høs-
ten 2013, men det er Terje W. Dahl som har vært økono-
misjef mesteparten av perioden. Stor takk til Terje for hans 
utmerkede arbeid og lederskap.

Medlemmene takkes for trofasthet og giverglede. Og 
Gud takkes for hans velsignelser og trofasthet i tiden som 
har gått. Han vil også lede sitt verk i tiden framover.

Konklusjon
Syvendedags Adventistsamfunnet i Norge kan se tilbake 
på en rimelig god økonomisk utvikling i perioden. Ved 
fortsatt jevn tiendeinngang og trofasthet i gaver ligger det 
til rette for tilfredsstillende bemanning i distriktene og god 
tjenesteproduksjon i unionen. 
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Resultatregnskap 2010

DNU ØND VND NND Totalt
DRIFTSINNTEKTER
Tiendeinntekter distrikter 0 31 842 967 9 815 260 3 513 736 45 171 963
Tiendeinntekter union 4 517 396 0 0 0 4 517 396
Tiendeprosenter -903 439 -4 904 125 -1 511 550 -541 115 -7 860 230
Bevilgninger GC/TED 1 816 915 0 0 0 1 816 915
Spesielle inntekter/gaver 843 241 928 767 165 943 131 824 2 069 775
Avdelingsarbeid inntekter 1 257 673 68 125 53 160 6 845 1 385 803
Eiendommer inntekter 206 684 343 904 214 949 394 023 1 159 560
Bevilgninger/arv/statstilskudd 319 232 1 598 462 614 196 331 187 2 863 077
Sum driftsinntekter 8 057 702 29 878 100 9 351 958 3 836 499 51 124 259

DRIFTSKOSTNADER
Kostnad for arbeidskraft 14 210 477 11 750 110 4 236 725 2 593 051 32 790 364
Admin./gen. utg. kontor 1 471 423 59 671 102 480 13 941 1 647 514
Andre adm. og generelle utgifter 1 125 508 428 576 288 473 134 346 1 976 903
Avdelingsutgifter 727 965 4 398 1 746 938 735 046
Norsk Bibelinstitutt utg. 880 872 0 0 0 880 872
Menighetsarbeid utgifter 4 806 68 004 68 816 62 759 204 385
Bladutgivelse - utgifter 20 338 1 011 251 401 290 192 620 1 625 499
Bevilgninger 3 922 200 75 000 112 004 27 996 4 137 200
Admin./generelle utgifter 67 699 0 0 0 67 699
Avdelingsarbeid utgifter 468 191 68 265 53 160 6 845 596 461
Eiendommer utgifter 211 518 74 098 115 624 879 902 1 281 142
Avskriv. inventar/utstyr 476 374 101 537 39 977 26 004 643 892
Avskrivninger boliger 9 216 0 0 0 9 216
Bevilgninger 279 000 227 000 40 000 22 000 568 000
Sum driftskostnader 23 875 586 13 867 909 5 460 295 3 960 402 47 164 193

Driftsresultat -15 817 885 16 010 191 3 891 663 -123 903 3 960 066

FINANSINNTEKTER / -KOSTNADER 
Finansinntekter 2 297 475 96 000 36 000 18 000 2 447 475
Finanskostnader 3 921 364 0 0 4 153 3 925 517
Resultat av finansposter -1 623 889 96 000 36 000 13 847 -1 478 042

Resultat før kapital og overføringer -17 441 774 16 106 191 3 927 663 -110 056 2 482 024

FONDSINNTEKTER / -UTGIFTER
Fondsinntekter 2 014 883 673 580 133 337 21 285 2 843 085
Fondsutgifter 2 336 106 1 393 673 787 720 487 138 5 004 637
Sum fondsposter -321 223 -720 093 -654 384 -465 853 -2 161 553

OVERFØRINGER
Overføringer mellom enheter 13 701 968 -11 193 326 -2 672 965 164 324 0
Sum overføringer mellom enheter 13 701 968 -11 193 326 -2 672 965 164 324 0

KAPITALINNTEKTER / -UTGIFTER
Kapitalinntekter 921 417 0 3 103 247 0 4 024 664
Kapitalutgifter 3 429 385 0 0 23 400 3 452 785
Sum kapitalposter -2 507 968 0 3 103 247 -23 400 571 879

Årsoverskudd / -underskudd -6 568 997 4 192 772 3 703 561 -434 985 892 351
 

OVERF. T/F BUNDET FONDSKAPITAL
Overf. t/f bund. fondskapital 2 972 868 -6 103 -406 396 -355 164 2 205 205
Overf. t/f fri egenkapital -9 541 865 4 198 874 4 109 957 -79 821 -1 312 854
Sum overføringer -6 568 997 4 192 772 3 703 561 -434 985 892 351
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Resultatregnskap 2011

DNU ØND VND NND Totalt
DRIFTSINNTEKTER
Tiendeinntekter distrikter 0 31 877 985 10 362 488 3 760 179 46 000 653
Tiendeinntekter union 4 600 065 0 0 0 4 600 065
Tiendeprosenter -920 013 -4 972 966 -1 616 548 -586 588 -8 096 115
Bevilgninger GC/TED 1 842 441 0 0 0 1 842 441
Spesielle inntekter/gaver 909 747 1 029 227 243 947 134 521 2 317 442
Avdelingsarbeid inntekter 1 501 263 15 195 11 805 5 550 1 533 813
Eiendommer inntekter 91 133 377 871 162 335 406 934 1 038 273
Bevilgninger/arv/statstilskudd 544 293 1 942 175 736 407 415 493 3 638 368
Sum driftsinntekter 8 568 929 30 269 487 9 900 435 4 136 089 52 874 940

DRIFTSKOSTNADER
Kostnad for arbeidskraft 13 875 876 12 428 096 4 626 077 3 181 904 34 111 953
Admin./gen. utg. kontor 1 584 915 43 977 88 921 13 827 1 731 641
Andre adm. og generelle utgifter 713 314 401 990 203 269 110 181 1 428 754
Avdelingsutgifter 640 434 0 0 0 640 434
Norsk Bibelinstitutt utg. 866 418 0 0 0 866 418
Menighetsarbeid utgifter 12 387 292 872 118 583 67 874 491 716
Bladutgivelse - utgifter 12 267 817 819 324 531 155 775 1 310 392
Bevilgninger 3 381 757 40 000 111 996 27 996 3 561 749
Admin./generelle utgifter 38 624 0 0 0 38 624
Avdelingsarbeid utgifter 623 620 0 0 0 623 620
Eiendommer utgifter 674 915 53 677 48 762 -629 159 148 195
Avskriv. inventar/utstyr 671 067 101 733 41 849 29 032 843 681
Avskrivninger boliger 0 0 0 0 0
Bevilgninger 370 000 310 680 43 673 37 654 762 007
Sum driftskostnader 23 016 957 14 490 844 5 607 662 2 995 083 46 559 182

Driftsresultat -14 448 029 15 778 643 4 292 773 1 141 006 6 315 758

FINANSINNTEKTER / -KOSTNADER  
Finansinntekter 2 452 249 0 153 0 2 452 402
Finanskostnader 2 363 551 0 0 3 901 2 367 452
Resultat av finansposter 88 698 0 153 -3 901 84 950

Resultat før kapital og overføringer -14 359 330 15 778 643 4 292 926 1 137 105 6 400 708

FONDSINNTEKTER / -UTGIFTER
Fondsinntekter 1 173 269 1 678 134 177 729 1 732 528 4 761 660
Fondsutgifter 1 739 151 3 212 791 4 432 987 3 086 542 12 471 471
Sum fondsposter -565 882 -1 534 658 -4 255 258 -1 354 013 -7 709 811

OVERFØRINGER
Overføringer mellom enheter 11 590 979 -9 563 395 -2 331 560 303 976 0
Sum overføringer mellom enheter 11 590 979 -9 563 395 -2 331 560 303 976 0

KAPITALINNTEKTER / -UTGIFTER
Kapitalinntekter 149 461 0 0 2 568 660 2 718 121
Kapitalutgifter 2 031 966 1 0 23 400 1 606 732
Sum kapitalposter -1 882 505 -1 0 2 545 260 1 111 388

Årsoverskudd / -underskudd -5 216 738 4 680 589 -2 293 892 2 632 327 -197 715
 

OVERF. T/F BUNDET FONDSKAPITAL
Overf. t/f bund. fondskapital 447 894 -706 917 -3 970 469 1 582 367 -2 647 125
Overf. t/f fri egenkapital -5 664 632 5 387 505 1 676 577 1 049 960 2 449 410
Sum overføringer -5 216 738 4 680 589 -2 293 892 2 632 327 -197 715
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Resultatregnskap 2012

DNU ØND VND NND Totalt
DRIFTSINNTEKTER
Tiendeinntekter distrikter 0 33 630 192 10 582 025 3 691 614 47 903 831
Tiendeinntekter union 4 790 383 0 0 0 4 790 383
Tiendeprosenter -958 077 -5 313 570 -1 671 960 -583 275 -8 526 882
Bevilgninger GC/TED 1 919 361 0 0 0 1 919 361
Spesielle inntekter/gaver 1 147 575 861 731 144 724 6 961 2 160 991
Avdelingsarbeid inntekter 1 618 214 13 715 22 813 4 095 1 658 837
Eiendommer inntekter 0 421 307 226 669 335 013 982 989
Bevilgninger/arv/statstilskudd 1 242 628 1 243 076 493 284 236 776 3 215 764
Sum driftsinntekter 9 760 085 30 856 451 9 797 555 3 691 184 54 105 274

DRIFTSKOSTNADER
Kostnad for arbeidskraft 15 680 068 12 762 864 4 950 461 3 391 053 36 784 446
Admin./gen. utg. kontor 1 660 224 37 776 88 388 14 669 1 801 057
Andre adm. og generelle utgifter 503 956 321 808 218 150 123 863 1 167 777
Avdelingsutgifter 533 634 0 0 0 533 634
Norsk Bibelinstitutt utg. 1 025 278 0 0 0 1 025 278
Menighetsarbeid utgifter 7 509 266 070 181 804 56 062 511 444
Bladutgivelse - utgifter 6 775 860 265 341 375 163 860 1 372 275
Bevilgninger 4 063 098 0 112 000 28 000 4 203 098
Admin./generelle utgifter 50 666 0 0 0 50 666
Avdelingsarbeid utgifter 778 659 0 0 0 778 659
Eiendommer utgifter 200 813 74 871 43 426 110 189 429 299
Avskriv. inventar/utstyr 715 259 97 093 42 416 32 974 887 742
Avskrivninger boliger 0 0 0 0 0
Bevilgninger 237 000 294 997 48 206 34 745 614 948
Sum driftskostnader 25 462 938 14 715 744 6 026 224 3 955 415 50 160 322

Driftsresultat -15 702 853 16 140 706 3 771 331 -264 231 3 944 952

FINANSINNTEKTER / -KOSTNADER  
Finansinntekter 2 453 010 0 195 0 2 453 205
Finanskostnader 2 287 509 0 0 2 597 2 290 106
Resultat av finansposter 165 501 0 195 -2 597 163 099

Resultat før kapital og overføringer -15 537 353 16 140 706 3 771 526 -266 828 4 108 051

FONDSINNTEKTER / -UTGIFTER
Fondsinntekter 2 748 667 1 632 273 168 427 28 173 4 577 539
Fondsutgifter 2 660 616 10 887 722 593 142 775 699 14 917 178
Sum fondsposter 88 051 -9 255 449 -424 715 -747 526 -10 339 639

OVERFØRINGER
Overføringer mellom enheter 14 226 529 -11 683 455 -2 910 057 366 983 0
Sum overføringer mellom enheter 14 226 529 -11 683 455 -2 910 057 366 983 0

KAPITALINNTEKTER / -UTGIFTER
Kapitalinntekter 2 227 000 0 0 0 2 227 000
Kapitalutgifter -338 479 0 0 23 400 -315 079
Sum kapitalposter 2 565 479 0 0 -23 400 2 542 079

Årsoverskudd / -underskudd 1 342 707 -4 798 198 436 754 -670 772 -3 689 508
 

OVERF. T/F BUNDET FONDSKAPITAL
Overf. t/f bund. fondskapital 3 234 609 -8 465 449 -149 715 -612 526 -5 993 081
Overf. t/f fri egenkapital -1 891 902 3 667 251 586 469 -58 245 2 303 573
Sum overføringer 1 342 707 -4 798 198 436 754 -670 772 -3 689 508
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Resultatregnskap 2013

DNU ØND VND NND Totalt
DRIFTSINNTEKTER
Tiendeinntekter distrikter 0 34 396 988 10 905 209 3 955 626 49 257 823
Tiendeinntekter union 4 925 782 0 0 0 4 925 782
Tiendeprosenter -985 156 -5 503 518 -1 744 833 -632 900 -8 866 408
Bevilgninger GC/TED 1 924 607 0 0 0 1 924 607
Spesielle inntekter/gaver 2 182 060 318 613 132 710 36 837 2 670 219
Avdelingsarbeid inntekter 2 938 056 18 760 14 285 6 100 2 977 201
Eiendommer inntekter 120 000 424 316 229 248 372 874 1 146 438
Bevilgninger/arv/statstilskudd 1 042 003 1 889 230 757 333 407 013 4 095 579
Sum driftsinntekter 12 147 353 31 544 388 10 293 951 4 145 550 58 131 242

DRIFTSKOSTNADER
Kostnad for arbeidskraft 18 091 676 12 901 292 5 368 570 3 472 692 39 834 230
Admin./gen. utg. kontor 1 545 860 45 408 87 509 6 492 1 685 269
Andre adm. og generelle utgifter 627 206 328 278 181 474 86 538 1 223 496
Avdelingsutgifter 892 614 0 0 0 892 614
Norsk Bibelinstitutt utg. 1 225 790 0 0 0 1 225 790
Menighetsarbeid utgifter 5 745 272 126 154 206 57 098 489 175
Bladutgivelse - utgifter 0 844 235 334 933 160 796 1 339 964
Bevilgninger 3 004 830 0 102 000 25 500 3 132 330
Admin./generelle utgifter 123 103 0 208 0 123 311
Avdelingsarbeid utgifter 1 962 386 18 760 14 285 6 100 2 001 531
Eiendommer utgifter 148 442 74 049 55 618 195 431 473 540
Avskriv. inventar/utstyr 721 431 93 722 44 363 32 530 892 046
Avskrivninger boliger 0 0 0 0 0
Bevilgninger 634 161 215 280 139 825 42 000 1 031 266
Sum driftskostnader 28 983 244 14 793 150 6 482 991 4 085 177 54 344 561

Driftsresultat -16 835 891 16 751 239 3 810 960 60 373 3 786 680

FINANSINNTEKTER / -KOSTNADER  
Finansinntekter 2 722 589 0 0 0 2 722 589
Finanskostnader 2 187 062 0 0 1 979 2 189 041
Resultat av finansposter 535 528 0 0 -1 979 533 549

Resultat før kapital og overføringer -16 300 363 16 751 239 3 810 960 58 394 4 320 229

FONDSINNTEKTER / -UTGIFTER
Fondsinntekter 8 496 181 356 293 390 792 178 785 9 422 051
Fondsutgifter 5 290 064 4 198 683 434 213 1 215 403 11 138 362
Sum fondsposter 3 206 117 -3 842 390 -43 421 -1 036 618 -1 716 311

OVERFØRINGER
Overføringer mellom enheter 14 696 448 -12 038 946 -2 998 932 341 430 0
Sum overføringer mellom enheter 14 696 448 -12 038 946 -2 998 932 341 430 0

KAPITALINNTEKTER / -UTGIFTER
Kapitalinntekter 2 033 850 0 0 0 2 033 850
Kapitalutgifter 797 638 0 0 23 400 821 038
Sum kapitalposter 1 236 212 0 0 -23 400 1 212 812

Årsoverskudd / -underskudd 2 838 415 869 903 768 606 -660 194 3 816 730
 

OVERF. T/F BUNDET FONDSKAPITAL
Overf. t/f bund. fondskapital 3 610 775 -3 159 958 304 503 -533 059 222 261
Overf. t/f fri egenkapital -772 360 4 029 861 464 103 -127 135 3 594 469
Sum overføringer 2 838 415 869 903 768 606 -660 194 3 816 730
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Resultatregnskap 2014

DNU ØND VND NND Totalt
DRIFTSINNTEKTER
Tiendeinntekter distrikter 0 35 380 131 12 048 292 4 396 038 51 824 461
Tiendeinntekter union 5 182 446 0 0 0 5 182 446
Tiendeprosenter -1 036 489 -5 660 821 -1 927 727 -703 366 -9 328 403
Bevilgninger GC/TED 2 102 985 0 0 0 2 102 985
Spesielle inntekter/gaver 1 767 959 224 849 139 909 60 590 2 193 307
Avdelingsarbeid inntekter 3 420 178 50 126 18 805 2 270 3 491 379
Eiendommer inntekter 156 000 431 226 233 072 383 747 1 204 045
Bevilgninger/arv/statstilskudd 1 508 918 2 208 234 902 849 486 475 5 106 476
Sum driftsinntekter 13 101 998 32 633 744 11 415 200 4 625 754 61 776 696

DRIFTSKOSTNADER
Kostnad for arbeidskraft 19 622 494 13 180 927 5 326 262 3 642 199 41 771 882
Admin./gen. utg. kontor 1 451 669 37 312 87 965 5 133 1 582 078
Andre adm. og generelle utgifter 791 832 346 069 217 065 71 489 1 426 455
Avdelingsutgifter 708 971 0 0 0 708 971
Norsk Bibelinstitutt utg. 471 408 0 0 0 471 408
Menighetsarbeid utgifter 4 426 347 232 151 359 67 919 570 935
Bladutgivelse - utgifter 0 828 450 328 750 157 800 1 315 000
Bevilgninger 1 077 206 175 000 92 004 22 996 1 367 206
Admin./generelle utgifter 10 513 0 0 5 000 15 513
Avdelingsarbeid utgifter 2 790 044 0 0 0 2 790 044
Eiendommer utgifter 220 899 102 332 52 041 130 580 505 852
Avskriv. inventar/utstyr 676 254 73 280 45 686 27 658 822 878
Avskrivninger boliger 0 0 0 0 0
Bevilgninger 378 278 231 400 144 740 44 700 799 118
Sum driftskostnader 28 203 994 15 322 000 6 445 872 4 175 474 54 147 340

Driftsresultat -15 101 996 17 311 744 4 969 328 450 280 7 629 357

FINANSINNTEKTER / -KOSTNADER  
Finansinntekter 2 510 434 0 0 0 2 510 434
Finanskostnader 2 092 218 0 0 1 557 2 093 775
Resultat av finansposter 418 216 0 0 -1 557 416 659

Resultat før kapital og overføringer -14 683 780 17 311 744 4 969 328 448 723 8 046 016

FONDSINNTEKTER / -UTGIFTER
Fondsinntekter 905 413 110 652 118 599 264 312 1 398 976
Fondsutgifter 2 305 962 1 357 545 1 267 449 1 167 622 6 098 577
Sum fondsposter -1 400 549 -1 246 893 -1 148 850 -903 309 -4 699 601

OVERFØRINGER
Overføringer mellom enheter 17 878 889 -15 036 555 -3 192 797 350 464 0
Sum overføringer mellom enheter 17 878 889 -15 036 555 -3 192 797 350 464 0

KAPITALINNTEKTER / -UTGIFTER
Kapitalinntekter 3 370 330 3 120 710 2 995 973 0 9 487 014
Kapitalutgifter 1 649 780 0 0 23 400 1 673 180
Sum kapitalposter 1 720 550 3 120 710 2 995 973 -23 400 7 813 833

Årsoverskudd / -underskudd 3 515 110 4 149 007 3 623 654 -127 523 11 160 248
 

OVERF. T/F BUNDET FONDSKAPITAL
Overf. t/f bund. fondskapital 4 721 687 2 871 033 2 376 539 -271 143 9 698 117
Overf. t/f fri egenkapital -1 206 577 1 277 973 1 247 115 143 620 1 462 131
Sum overføringer 3 515 110 4 149 007 3 623 654 -127 523 11 160 248
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Balanse 31. desember 2014 - 31. desember 2010
 
EIENDELER Total Total Total Total Total

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler 0 0 0 0 448 634
Inventar, utstyr og transportmidler 1 461 982 1 697 240 1 892 446 2 387 250 2 315 662
Sum varige driftsmidler 1 461 982 1 697 240 1 892 446 2 387 250 2 764 296

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Aksjer i egne organisasjoner 5 100 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000
Investeringer i aksjer i andre organisasjoner 440 188 440 188 0 0 0
Tilgodehavende lån - langsiktig 42 733 308 42 673 118 52 431 725 48 437 049 47 804 021
Forskuddsbetalt husleie/lån 29 250 76 050 99 450 122 850 146 250
Sum finansielle anleggsmidler 48 326 146 48 289 356 57 631 175 53 659 899 53 050 271

Investeringer
Kortsiktige finansinvesteringer 0 3 920 000 3 920 000 3 920 000 3 920 000
Sum kortsiktige finansinvesteringer 0 3 920 000 3 920 000 3 920 000 3 920 000

Sum anleggsmidler 49 788 127 53 906 596 63 443 621 59 967 149 59 734 567

OMLØPSMIDLER
Fordringer og investeringer
Tilgodehavende lån - kortsiktig 1 173 659 851 779 1 587 325 1 001 088 1 002 035
Kortsiktige fordringer 8 958 861 900 737 1 221 650 1 483 152 2 054 946
Forsk.bet./påløpte inntekter 5 591 927 5 884 266 5 464 200 6 614 291 7 408 856
Investeringer, markedsbaserte aksjer 585 005 559 420 549 600 549 600 0
Sum fordringer og investeringer 16 286 051 8 196 203 8 822 775 9 648 131 10 465 838

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Kontanter, bank og lignende 47 375 492 42 533 066 28 760 144 39 413 544 39 872 888
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 47 375 492 42 533 066 28 760 144 39 413 544 39 872 888
Sum omløpsmidler 63 661 544 50 729 269 37 582 919 49 061 674 50 338 726

SUM EIENDELER 113 449 671 104 635 865 101 026 540 109 028 823 110 073 292

EGENKAPITAL OG GJELD Total Total Total Total Total
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

OPPTJENT EGENKAPITAL
Bundet egenkapital 36 974 798 27 276 681 27 184 479 33 047 502 35 694 627
Fri egenkapital – tiendemidler -28 719 396 -26 644 584 -15 442 649 -15 130 335 -18 358 492
Fri egenkapital – ikke tiendemidler 21 558 959 17 786 758 2 665 090 -315 543 86 161
Investert i anleggsmidler 1 461 982 1 697 240 1 892 446 2 387 250 2 764 296
Sum egenkapital 31 276 343 20 116 096 16 299 366 19 988 874 20 186 590

GJELD
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser - langsiktig 63 010 431 63 321 770 66 544 243 69 239 032 71 951 245
Sum avsetning for forpliktelser 63 010 431 63 321 770 66 544 243 69 239 032 71 951 245

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner  - langsiktig 331 750 347 650 358 550 395 350 122 850
Sum langsiktig gjeld 331 750 347 650 358 550 395 350 122 850

Kortsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser - kortsiktig 5 714 711 6 295 426 6 237 084 6 925 579 6 775 426
Gjeld til kredittinsitusjoner - kortsiktig 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400
Leverandørgjeld 541 170 636 230 577 710 442 638 731 150
Skattetrekk og andre trekk 1 250 144 1 303 374 1 139 632 1 152 238 1 062 509
Skyldige offentlige avgifter 1 213 235 1 330 993 1 222 966 1 121 187 1 008 478
Forvaltningsfond 160 473 178 662 251 963 247 540 243 590
Kortsiktig gjeld 5 733 805 6 917 313 4 460 488 4 617 525 4 330 614
Annen kortsiktig gjeld 4 194 209 4 164 951 3 911 138 4 875 461 3 637 441
Sum kortsiktig gjeld 18 831 146 20 850 348 17 824 381 19 405 567 17 812 608
Sum gjeld 82 173 327 84 519 768 84 727 174 89 039 949 89 886 703
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 113 449 671 104 635 865 101 026 540 109 028 823 110 073 292
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Tiendeinngangen 2010 - 2014

Østnorsk distrikt 2010 2011 + / - 2012 + / - 2013 + / - 2014 + / - 2010/2014

Asker/Bærum  33 056  50 426 52,5 %  98 679 95,7 %  267 257 170,8 %  161 775 -39,5 % 389,4 %

Brønnøysund  17 770  16 710 -6,0 %  16 815 0,6 %  3 420 -79,7 %  -   -100,0 % -100,0 %

Distrikts ØND  -    -     -     -     14 500   

Eidsvoll  12 000  12 000 0,0 %  4 600 -61,7 %  3 600 -21,7 %  6 200 72,2 % -48,3 %

Elverum  143 807  108 457 -24,6 %  99 859 -7,9 %  102 520 2,7 %  94 365 -8,0 % -34,4 %

Fredrikstad  1 437 604  1 552 002 8,0 %  1 399 635 -9,8 %  1 527 826 9,2 %  1 477 784 -3,3 % 2,8 %

Gjøvik  569 456  458 428 -19,5 %  568 622 24,0 %  473 885 -16,7 %  394 420 -16,8 % -30,7 %

Grenland  917 067  1 142 594 24,6 %  1 117 229 -2,2 %  923 957 -17,3 %  1 006 436 8,9 % 9,7 %

Gudbrandsdalen  90 034  111 978 24,4 %  98 080 -12,4 %  84 877 -13,5 %  100 057 17,9 % 11,1 %

Hadeland  117 728  132 233 12,3 %  166 125 25,6 %  155 825 -6,2 %  151 196 -3,0 % 28,4 %

Halden  165 056  145 417 -11,9 %  161 368 11,0 %  166 689 3,3 %  187 067 12,2 % 13,3 %

Hamar  289 363  317 998 9,9 %  321 311 1,0 %  355 796 10,7 %  363 809 2,3 % 25,7 %

Hønefoss  950 425  962 410 1,3 %  1 099 800 14,3 %  1 270 546 15,5 %  1 231 545 -3,1 % 29,6 %

Kongsberg  786 625  693 628 -11,8 %  598 156 -13,8 %  595 989 -0,4 %  604 243 1,4 % -23,2 %

Larvik  657 020  688 515 4,8 %  727 500 5,7 %  608 326 -16,4 %  840 564 38,2 % 27,9 %

Lillehammer  2 293 111  2 201 018 -4,0 %  2 390 562 8,6 %  1 949 208 -18,5 %  2 216 837 13,7 % -3,3 %

Mjøndalen  3 224 534  3 337 901 3,5 %  3 650 285 9,4 %  3 485 306 -4,5 %  3 648 306 4,7 % 13,1 %

Mo  63 097  77 424 22,7 %  77 022 -0,5 %  96 891 25,8 %  97 644 0,8 % 54,8 %

Mosjøen  168 534  215 972 28,1 %  200 146 -7,3 %  208 662 4,3 %  164 875 -21,0 % -2,2 %

Moss  2 072 587  2 061 871 -0,5 %  2 122 760 3,0 %  2 192 902 3,3 %  2 172 767 -0,9 % 4,8 %

Mysen  1 082 698  1 205 542 11,3 %  1 190 229 -1,3 %  1 243 938 4,5 %  1 067 554 -14,2 % -1,4 %

Namsos  122 128  140 139 14,7 %  127 775 -8,8 %  92 853 -27,3 %  91 677 -1,3 % -24,9 %

Notodden  331 751  320 329 -3,4 %  322 591 0,7 %  355 645 10,2 %  262 641 -26,2 % -20,8 %

Oslo, Betel  2 866 060  2 980 059 4,0 %  2 910 192 -2,3 %  3 051 981 4,9 %  3 013 418 -1,3 % 5,1 %

Oslo, Cornelius  513 235  556 722 8,5 %  705 613 26,7 %  586 127 -16,9 %  524 762 -10,5 % 2,2 %

Oslo, Ulsrud  1 755 379  1 576 974 -10,2 %  1 868 205 18,5 %  2 118 347 13,4 %  2 363 780 11,6 % 34,7 %

Sandefjord  2 025 689  1 963 090 -3,1 %  2 188 325 11,5 %  2 246 123 2,6 %  2 384 940 6,2 % 17,7 %

Sandnessjøen  69 058  83 652 21,1 %  72 253 -13,6 %  111 423 54,2 %  97 494 -12,5 % 41,2 %

Sarpsborg  290 095  253 172 -12,7 %  208 856 -17,5 %  249 385 19,4 %  378 302 51,7 % 30,4 %

Sauherad  687 232  755 374 9,9 %  794 508 5,2 %  1 040 423 31,0 %  1 057 634 1,7 % 53,9 %

Skotselv  649 544  663 575 2,2 %  927 125 39,7 %  1 117 533 20,5 %  1 122 036 0,4 % 72,7 %

Strømmen  774 489  683 928 -11,7 %  810 233 18,5 %  767 168 -5,3 %  724 128 -5,6 % -6,5 %

  - Jessheim gruppe  230 796  183 924 -20,3 %  188 554 2,5 %  222 773 18,1 %  206 019 -7,5 % -10,7 %

Trondheim  1 153 295  1 079 838 -6,4 %  1 009 269 -6,5 %  947 656 -6,1 %  949 441 0,2 % -17,7 %

Tyrifjord  3 422 297  3 447 490 0,7 %  3 525 462 2,3 %  3 659 021 3,8 %  3 995 980 9,2 % 16,8 %

Tønsberg  1 437 441  1 361 152 -5,3 %  1 418 151 4,2 %  1 384 980 -2,3 %  1 630 599 17,7 % 13,4 %

Diverse ØND  422 909  336 043 -20,5 %  447 348 33,1 %  728 130 62,8 %  575 339 -21,0 % 36,0 %

ØND totalt  31 842 967  31 877 985 0,1 %  33 633 242 5,5 %  34 396 988 2,3 %  35 380 131 2,9 % 11,1 %
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Vestnorsk distrikt Tiende  Tiende + / - Tiende + / -  Tiende + / -  Tiende + / - 2010/2014

Arendal  620 300  623 620 0,5 %  766 789 23,0 %  848 376 10,6 %  899 970 6,1 % 45,1 %

Bergen  2 875 585  2 817 104 -2,0 %  3 185 437 13,1 %  3 247 582 2,0 %  3 567 274 9,8 % 24,1 %

 - Førde gruppe  58 152  117 133 101,4 %  111 128 -5,1 %  108 341 -2,5 %  153 185 41,4 % 163,4 %

Distrikts VND  -    36 309   65 852 81,4 %  56 482 -14,2 %  68 255 20,8 %  

Eidså  231 983  363 948 56,9 %  221 721 -39,1 %  170 958 -22,9 %  218 405 27,8 % -5,9 %

Flekkefjord  189 449  185 545 -2,1 %  187 017 0,8 %  162 136 -13,3 %  168 303 3,8 % -11,2 %

Haugesund  791 092  860 977 8,8 %  845 849 -1,8 %  821 003 -2,9 %  914 067 11,3 % 15,5 %

Kristiansand  903 988  995 081 10,1 %  956 240 -3,9 %  997 225 4,3 %  1 000 889 0,4 % 10,7 %

Mandal  505 014  482 908 -4,4 %  499 419 3,4 %  540 928 8,3 %  746 472 38,0 % 47,8 %

Molde  351 222  277 901 -20,9 %  288 196 3,7 %  256 221 -11,1 %  285 573 11,5 % -18,7 %

Sandnes  1 246 096  1 547 650 24,2 %  1 246 652 -19,4 %  1 350 660 8,3 %  1 587 544 17,5 % 27,4 %

Stavanger  988 763  1 063 908 7,6 %  1 097 267 3,1 %  1 254 017 14,3 %  1 217 780 -2,9 % 23,2 %

Sør-Karmøy  312 429  330 362 5,7 %  343 966 4,1 %  344 752 0,2 %  435 570 26,3 % 39,4 %

Ålesund  609 541  450 843 -26,0 %  448 023 -0,6 %  492 312 9,9 %  528 939 7,4 % -13,2 %

Diverse VND  131 646  209 200 58,9 %  314 895 50,5 %  254 215 -19,3 %  256 066 0,7 % 94,5 %

VND totalt  9 815 260  10 362 488 5,6 %  10 578 450 2,1 %  10 905 209 3,1 %  12 048 292 10,5 % 22,8 %

     

Nordnorsk distrikt Tiende  Tiende + / - Tiende + / -  Tiende + / -  Tiende + / - 2010/2014

Alta  27 342  35 125 28,5 %  23 454 -33,2 %  43 618 86,0 %  148 743 241,0 % 444,0 %

Bodø  145 353  131 534 -9,5 %  110 795 -15,8 %  153 980 39,0 %  133 752 -13,1 % -8,0 %

Bø  483 199  463 471 -4,1 %  447 634 -3,4 %  472 479 5,6 %  497 148 5,2 % 2,9 %

Distrikts NND  -    -        

Hammerfest  36 534  56 453 54,5 %  69 665 23,4 %  86 600 24,3 %  124 240 43,5 % 240,1 %

Harstad  265 526  285 869 7,7 %  266 921 -6,6 %  366 576 37,3 %  387 545 5,7 % 46,0 %

Indre Senja  278 552  339 498 21,9 %  349 540 3,0 %  349 121 -0,1 %  305 510 -12,5 % 9,7 %

Kirkenes  164 753  159 763 -3,0 %  151 745 -5,0 %  150 257 -1,0 %  224 534 49,4 % 36,3 %

Lofoten  424 633  437 801 3,1 %  408 075 -6,8 %  437 713 7,3 %  476 391 8,8 % 12,2 %

Melbu  230 223  218 084 -5,3 %  236 942 8,6 %  177 788 -25,0 %  177 164 -0,4 % -23,0 %

Sortland  177 634  310 410 74,7 %  154 250 -50,3 %  194 199 25,9 %  214 925 10,7 % 21,0 %

Steigen  50 658  86 941 71,6 %  79 608 -8,4 %  77 096 -3,2 %  46 420 -39,8 % -8,4 %

Tromsø  778 580  865 721 11,2 %  1 058 769 22,3 %  1 070 337 1,1 %  1 360 497 27,1 % 74,7 %

Vadsø  303 429  287 903 -5,1 %  239 693 -16,7 %  264 311 10,3 %  214 426 -18,9 % -29,3 %

Diverse NND  147 321  81 606 -44,6 %  95 050 16,5 %  111 550 17,4 %  84 742 -24,0 % -42,5 %

NND totalt  3 513 736  3 760 179 7,0 %  3 692 139 -1,8 %  3 955 626 7,1 %  4 396 038 11,1 % 25,1 %

     

Totalt  45 171 963  46 000 653 1,8 %  47 903 832 4,1 %  49 257 823 2,8 %  51 824 461 5,2 % 14,7 %
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Tiende og gaver 2011

Østnorsk distrikt Medl.  Totalt   Tiende  Sabbatsskole  13. sabbat  Hj.aksjon  NBI  Bønneuke  Men.sk 1 %  Diverse 

Asker/Bærum menighet 27  74 876  50 426  -    -    1 000  3 400  -    -    20 050 

Brønnøysund menighet 3  19 260  16 710  500  -    -    -    -    -    2 050 

Distriktsmenighet ØND 8  12 980  -    -    -    -    500  -    -    12 480 

Eidsvoll menighet 6  14 770  12 000  830  -    1 390  550  -    -    -   

Elverum menighet 15  134 423  108 457  2 277  3 550  15 636  1 581  -    -    2 922 

Fredrikstad menighet 144  1 842 910  1 552 002  71 162  18 313  115 443  22 892  4 659  12 590  45 849 

Gjøvik menighet 51  542 746  458 428  36 606  5 120  17 284  7 511  2 047  654  15 097 

Grenland menighet 100  1 353 537  1 142 594  78 306  8 768  46 611  9 355  2 995  3 577  61 332 

Gudbrandsdalen menighet 18  165 366  111 978  29 918  4 500  9 380  6 540  1 090  -    1 960 

Hadeland menighet 17  174 972  132 233  21 604  1 500  11 575  1 650  -    -    6 410 

Halden menighet 26  221 646  145 417  35 858  6 961  21 089  1 763  1 178  -    9 381 

Hamar menighet 15  403 929  317 998  27 230  4 592  33 779  2 861  2 515  4 682  10 273 

Hønefoss menighet 55  1 158 067  962 410  69 146  11 858  27 160  7 334  11 000  3 948  65 212 

Kongsberg menighet 61  792 663  693 628  49 057  3 131  1 640  9 746  1 246  1 102  33 115 

Larvik menighet 49  803 423  688 515  42 166  6 315  44 993  6 829  2 003  -    12 603 

Lillehammer menighet 150  2 750 096  2 201 018  109 589  19 070  130 142  174 235  6 419  13 836  95 788 

Mjøndalen menighet 265  3 798 034  3 337 901  157 213  31 371  180 323  14 098  2 949  14 767  59 414 

Mo menighet 19  99 286  77 424  -    4 150  14 062  650  -    1 800  1 200 

Mosjøen menighet 23  286 582  215 972  21 320  2 086  27 200  6 700  -    -    13 306 

Moss menighet 154  2 357 505  2 061 871  94 532  18 925  75 382  22 726  7 781  7 291  68 998 

Mysen menighet 91  1 469 949  1 205 542  74 269  11 207  127 734  16 615  2 581  1 300  30 702 

Namsos menighet 19  158 008  140 139  9 874  1 309  -    971  606  -    5 109 

Notodden menighet 26  358 073  320 329  18 964  2 102  6 878  3 645  145  245  5 766 

Oslo, Betel menighet 332  3 415 542  2 980 059  69 184  11 360  128 344  56 406  12 698  4 862  152 631 

Oslo, Cornelius menighet 73  571 330  556 722  -    -    13 458  500  -    -    650 

Oslo, Ulsrud menighet 132  1 906 075  1 576 974  77 187  9 630  111 306  12 536  4 458  13 556  100 428 

Sandefjord menighet 142  2 379 315  1 963 090  93 783  23 246  83 792  49 280  27 606  19 396  119 123 

Sandnessjøen menighet 14  110 952  83 652  8 605  1 050  14 775  790  220  -    1 860 

Sarpsborg menighet 59  382 849  253 172  34 924  8 927  42 825  16 154  3 440  2 100  21 307 

Sauherad menighet 48  990 155  755 374  68 553  1 150  104 436  6 570  3 394  -    50 678 

Skotselv menighet 51  881 534  663 575  58 244  7 720  80 499  14 522  8 837  2 611  45 528 

Strømmen menighet 100  866 147  683 928  56 928  8 301  76 212  5 968  2 471  6 616  25 725 

   - Jessheim gruppe  210 538  183 924  1 585  -    11 270  1 987  1 105  -    10 668 

Trondheim menighet 104  1 261 328  1 079 838  38 531  2 076  66 280  10 909  500  10 755  52 439 

Tyrifjord menighet 400  4 295 475  3 447 490  127 073  20 875  426 399  18 625  11 020  42 479  201 514 

Tønsberg menighet 108  1 672 366  1 361 152  56 025  7 526  176 590  7 848  2 291  6 425  54 511 

Diverse ØND  485 878  336 043  34 881  7 138  3 983  850  -    -    102 984 

ØND totalt 2905  38 422 582  31 877 985  1 675 917  273 824  2 248 865  525 092  127 251  174 591  1 519 057 
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Vestnorsk distrikt  Totalt   Tiende  Sabbatsskole  13. sabbat  Hj.aksjon  NBI  Bønneuke  Men.sk 1 %  Diverse 

Arendal menighet 66  850 936  623 620  71 107  10 699  70 964  9 363  4 272  5 997  54 915 

Bergen menighet 283  3 449 277  2 817 104  155 185  32 162  291 533  37 480  200  46 375  69 239 

  - Førde gruppe  118 833  117 133  -    -    -    1 500  -    -    200 

Distriktsmenighet VND 5  36 309  36 309  -    -    -    -    -    -    -   

Eidså menighet 22  417 899  363 948  16 740  4 200  6 457  23 300  -    290  2 964 

Flekkefjord menighet 28  281 575  185 545  29 670  8 904  23 332  6 955  540  -    26 630 

Haugesund menighet 103  1 072 292  860 977  66 654  7 016  77 866  6 665  3 421  8 883  40 812 

Kristiansand menighet 134  1 257 989  995 081  55 985  9 499  103 503  22 570  2 372  1 740  67 239 

Mandal menighet 56  680 670  482 908  67 062  29 456  39 743  10 378  3 676  3 380  44 067 

Molde menighet 41  302 779  238 801  29 454  -    9 000  9 113  2 950  3 271  10 191 

  - Kristiansund gruppe  39 100  39 100  -    -    -    -    -    -    -   

Sandnes menighet 163  1 911 565  1 547 650  77 210  12 737  148 225  3 500  8 548  32 520  81 176 

Stavanger menighet 176  1 327 564  1 063 908  84 650  8 674  65 491  31 688  -    -    73 154 

Sør-Karmøy menighet 38  398 973  330 362  27 818  5 798  15 267  6 136  989  -    12 605 

Ålesund menighet 56  552 151  450 843  39 345  7 959  31 190  4 871  1 129  1 289  15 526 

Diverse VND  249 161  209 200  4 455  2 046  362  -    -    -    33 098 

VND totalt 1171  12 947 072  10 362 488  725 332  139 148  882 931  173 519  28 095  103 745  531 814 

Nordnorsk distrikt  Totalt   Tiende  Sabbatsskole  13. sabbat  Hj.aksjon  NBI  Bønneuke  Men.sk 1 %  Diverse 

Alta menighet 12  71 934  35 125  19 060  5 286  7 840  -    -    -    4 624 

Bodø menighet 20  157 828  131 534  5 574  7 893  6 056  1 360  400  200  4 812 

Bø menighet 42  581 665  463 471  35 358  7 214  36 476  14 762  -    -    24 384 

Distriktsmenighet NND 3  -    -    -    -    -    -    -    -   

Hammerfest menighet 10  88 703  56 453  8 681  449  15 643  5 978  -    -    1 500 

Harstad menighet 83  421 831  285 869  42 289  9 274  58 961  2 530  1 720  1 225  19 964 

Indre Senja menighet 27  439 213  339 498  19 710  9 960  57 450  900  -    -    11 695 

Kirkenes menighet 9  228 396  159 763  15 633  2 608  36 740  1 825  746  100  10 981 

Lofoten menighet 29  479 235  437 801  7 851  2 617  22 603  2 363  740  165  5 096 

Melbu menighet 23  301 603  218 084  34 614  983  19 826  4 750  2 410  -    20 937 

Sortland menighet 21  347 012  310 410  16 171  4 357  4 923  7 151  168  291  3 542 

Steigen menighet 14  97 491  86 941  -    -    8 050  100  -    -    2 400 

Tromsø menighet 168  1 195 511  865 721  55 346  42 949  166 873  12 550  3 991  3 760  44 323 

Vadsø menighet 33  349 246  287 903  28 903  4 475  1 538  5 918  -    300  20 210 

Diverse NND  109 713  81 606  10 486  -    174  1 000  -    -    16 447 

NND totalt 494  4 869 381  3 760 179  299 674  98 063  443 150  61 187  10 174  6 041  190 913 

Totalt 4570  56 239 035  46 000 653  2 700 923  511 034  3 574 946  759 798  165 519  284 377  2 241 785 
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Tiende og gaver 2012

Østnorsk distrikt Medl. Totalt Tiende Sabbatsskole 13.sabbat Hj.aksjon NBI Bønneuke Men.sk 1% Diverse

Asker/Bærum menighet 26  104 579  98 679  1 000  1 500  3 400 

Brønnøysund menighet 3  22 565  16 815  1 000  -    4 750 

Distriktsmenighet ØND 8  11 000  -    11 000 

Eidsvoll menighet 5  4 600  4 600  -    -   

Elverum menighet 12  107 334  99 859  1 141  218  3 507  1 540  256  813 

Fredrikstad menighet 145  1 668 840  1 399 635  64 483  19 711  123 797  8 228  5 196  9 545  38 246 

Gjøvik menighet 50  638 441  568 622  34 779  6 215  6 966  2 697  710  18 453 

Grenland menighet 92  1 292 521  1 117 229  81 951  11 220  30 570  8 520  4 103  3 286  35 642 

Gudbrandsdalen menighet 17  137 956  98 080  27 339  6 855  2 185  1 290  700  200  1 307 

Hadeland menighet 17  203 448  166 125  19 196  3 200  5 787  3 140  6 000 

Halden menighet 23  240 816  161 368  44 981  6 280  11 437  7 208  1 171  8 372 

Hamar menighet 18  424 039  321 311  25 731  8 922  43 210  4 585  1 610  4 692  13 978 

Hønefoss menighet 59  1 364 228  1 099 800  92 459  16 207  34 844  13 385  18 200  11 733  77 602 

Kongsberg menighet 59  705 192  598 156  56 911  5 715  10 943  7 572  1 833  24 063 

Larvik menighet 48  862 074  727 500  44 716  7 847  50 642  17 394  2 626  1 400  9 949 

Lillehammer menighet 146  2 752 054  2 390 562  97 719  17 093  119 644  19 582  8 697  12 459  86 299 

Mjøndalen menighet 257  4 081 315  3 650 285  136 189  32 899  168 505  14 016  8 477  12 800  58 146 

Mo menighet 18  86 933  77 022  4 050  5 211  500  150  -   

Mosjøen menighet 24  267 460  200 146  18 505  1 950  32 685  6 800  300  7 074 

Moss menighet 157  2 450 611  2 122 760  93 840  22 939  74 689  28 349  10 468  12 170  85 397 

Mysen menighet 84  1 406 093  1 190 229  66 233  10 280  91 827  14 308  2 336  2 200  28 681 

Namsos menighet 19  136 582  127 775  5 680  800  240  105  1 982 

Notodden menighet 25  359 013  322 591  16 907  300  9 997  2 630  300  6 289 

Oslo, Betel menighet 314  3 320 733  2 910 192  103 992  9 884  109 985  38 614  14 571  15 857  117 640 

Oslo, Cornelius menighet 85  742 199  705 613  26 061  -    10 525 

Oslo, Ulsrud menighet 129  2 174 551  1 868 205  58 723  11 134  133 709  21 198  4 366  14 699  62 519 

Sandefjord menighet 141  2 665 140  2 188 325  109 788  17 435  98 291  63 949  27 004  22 913  137 435 

Sandnessjøen menighet 14  86 925  72 253  5 040  1 330  6 312  790  300  900 

Sarpsborg menighet 55  325 411  208 856  33 201  9 633  38 582  18 362  1 620  1 495  13 662 

Sauherad menighet 57  985 448  794 508  62 960  59 755  5 961  2 584  59 680 

Skotselv menighet 58  1 138 866  927 125  60 544  9 507  86 530  9 469  3 677  3 502  38 513 

Strømmen menighet 102  1 009 114  810 233  48 131  6 383  95 533  6 626  1 221  4 112  36 876 

 - Jessheim gruppe  220 553  188 554  360  1 512  10 785  1 040  2 037  16 265 

Trondheim menighet 101  1 162 476  1 009 269  27 072  4 243  47 646  8 797  2 151  13 101  50 198 

Tyrifjord menighet 415  4 248 471  3 525 462  113 157  67 612  296 729  23 014  9 573  50 252  162 674 

Tønsberg menighet 107  1 670 138  1 418 151  56 661  10 478  122 781  20 365  4 212  6 556  30 934 

Diverse ØND  614 938  447 348  50 081  5 159  7 875  3 150  101 326 

ØND totalt  2 890  39 692 654  33 633 242  1 659 463  337 007  1 968 017  384 816  139 589  203 936  1 366 584 
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Vestnorsk distrikt Medl. Totalt Tiende Sabbatsskole 13.sabbat Hj.aksjon NBI Bønneuke Men.sk 1% Diverse

Arendal menighet 72  986 456  766 789  72 041  5 816  47 903  6 166  2 170  6 381  79 190 

 - Førde gruppe   112 828  111 128  200  1 000  500  -   

Bergen menighet 286  3 817 427  3 185 437  171 762  36 433  286 528  31 350  8 151  46 700  51 068 

Distriktsmenighet VND 4  65 852  65 852  -    -   

Eidså menighet 20  267 020  221 721  15 451  4 510  12 620  7 520  1 000  4 198 

Flekkefjord menighet 28  289 276  187 017  32 847  7 160  21 930  6 210  1 822  32 290 

Haugesund menighet 102  994 713  845 849  61 785  8 082  31 927  7 424  2 679  6 239  30 729 

Kristiansand menighet 131  1 208 295  956 240  58 836  38 847  110 464  24 017  1 374  18 519 

Mandal menighet 62  666 434  499 419  74 467  25 289  21 817  4 701  1 315  1 625  37 801 

Molde menighet 42  339 024  288 196  21 914  1 727  8 500  6 225  4 288  8 174 

Sandnes menighet 163  1 679 693  1 246 652  84 035  11 210  202 910  4 500  7 826  25 801  96 759 

Stavanger menighet 179  1 313 028  1 097 267  85 404  12 003  49 996  21 508  46 851 

Sør-Karmøy menighet 38  428 552  343 966  35 675  2 234  10 514  7 899  1 381  500  26 384 

Ålesund menighet 54  540 041  448 023  37 843  7 300  25 364  6 877  2 064  682  11 890 

Diverse VND  355 600  314 895  2 127  863  4 915  32 800 

 VND totalt  1 181  13 064 239  10 578 450  754 385  160 610  832 335  139 811  28 408  93 590  476 651 

Nordnorsk distrikt Medl. Totalt Tiende Sabbatsskole 13.sabbat Hj.aksjon NBI Bønneuke Men.sk 1% Diverse

Alta menighet 11  40 195  23 454  5 920  -153  9 625  1 009  341 

Bodø menighet 19  133 212  110 795  6 446  6 875  1 000  2 875  200  5 021 

Bø menighet 41  548 451  447 634  32 095  8 785  30 519  7 902  2 208  19 308 

Distriktsmenighet 

NND

3

Hammerfest menighet 10  81 313  69 665  987  8 489  2 172  -   

Harstad menighet 83  395 643  266 921  46 261  7 798  55 349  4 474  888  1 235  12 718 

Indre Senja menighet 27  461 295  349 540  17 035  11 670  65 900  4 800  4 150  8 200 

Kirkenes menighet 9  191 561  151 745  15 649  3 445  6 700  3 651  380  9 991 

Lofoten menighet 25  463 563  408 075  7 991  3 017  39 107  542  451  4 380 

Melbu menighet 20  299 238  236 942  28 765  6 881  8 767  4 640  1 131  12 112 

Sortland menighet 19  192 480  154 250  23 364  1 072  9 457  228  4 110 

Steigen menighet 14  84 908  79 608  5 300  -    -   

Tromsø menighet 170  1 387 658  1 058 769  74 480  46 224  142 081  17 988  2 577  3 130  42 410 

Vadsø menighet 31  305 039  239 693  26 702  5 105  10 179  5 380  450  1 890  15 641 

Diverse NND  110 821  95 050  4 248  414  600  10 509 

 NND totalt  482  4 695 376  3 692 139  288 955  101 706  383 428  65 490  12 462  6 455  144 741 

 Totalt  4 553  57 452 269  47 903 831  2 702 803  599 324  3 183 780  590 117  180 459  303 981  1 987 975 
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Tiende og gaver 2013

Østnorsk distrikt Medl. Totalt Tiende Sab.skole 13. sabbat Hj.aksjon NBI Bønneuke Men.sk 1% Diverse

Adventkirken Asker/Bærum 25  280 037  267 257  6 800  2 500  3 480 

Adventkirken Brønnøysund 2  14 770  3 420  8 850     2 500 

Distriktsmenighet ØND 9  9 000     9 000 

Adventkirken Eidsvoll 5  3 900  3 600  300    

Adventkirken Elverum 12  106 039  102 520  880  2 639       

Adventkirken Fredrikstad 145  1 888 685  1 527 826  55 757  22 770  191 477  15 942  4 303  13 170  57 440 

Adventkirken Gjøvik 45  555 480  473 885  32 445  8 940  12 785  3 294  600  23 531 

Adventkirken Grenland 92  1 192 030  923 957  76 858  14 393  74 699  12 841  50  1 820  87 412 

Adventkirken Gudbrandsdalen 16  139 170  84 877  37 726  7 280  7 000  1 487  800 

Adventkirken Hadeland 17  196 460  155 825  19 165  800  13 585  500  6 585 

Adventkirken Halden 24  251 415  166 689  43 686  7 421  14 330  4 800  1 575  12 914 

Adventkirken Hamar 17  451 054  355 796  24 071  5 290  42 959  3 470  2 215  4 925  12 328 

Adventkirken Hønefoss 60  1 546 154  1 270 546  94 556  19 262  45 560  10 449  17 751  5 891  82 139 

Adventkirken Kongsberg 54  677 299  595 989  45 772  5 078  2 000  7 061  1 911  19 488 

Adventkirken Larvik 49  748 027  608 326  42 541  9 786  60 587  6 393  2 250  665  17 479 

Adventkirken Lillehammer 144  2 322 068  1 949 208  93 873  20 565  126 908  22 509  7 342  10 505  91 159 

Adventkirken Mjøndalen 244  3 995 838  3 485 306  155 607  19 651  221 289  17 943  11 143  4 221  80 679 

Adventkirken Mo 17  121 027  96 891  500  5 170  7 066  600  10 800 

Adventkirken Mosjøen 24  279 206  208 662  21 089  1 885  29 502  6 700  300  11 068 

Adventkirken Moss 158  2 495 369  2 192 902  98 154  16 793  59 712  16 869  11 191  9 845  89 904 

Adventkirken Mysen 87  1 474 877  1 243 938  68 668  10 914  99 461  13 360  2 198  1 400  34 938 

Adventkirken Namsos 19  109 224  92 853  8 288  2 642  973  4 468 

Adventkirken Notodden 23  390 818  355 645  23 352  572  2 639  646  478  7 487 

Adventkirken Betel 312  3 474 444  3 051 981  64 327  10 524  144 730  31 807  5 200  9 999  155 877 

Adventkirken Cornelius 85  663 106  586 127  31 819     45 160 

Adventkirken Ulsrud 128  2 454 624  2 118 347  75 328  14 370  117 419  22 725  12 591  14 654  79 190 

Adventkirken Sandefjord 141  2 708 220  2 246 123  132 599  20 455  73 663  62 055  28 560  20 131  124 636 

Adventkirken Sandnessjøen 12  136 643  111 423  5 570  500  14 000  1 550  200  3 400 

Adventkirken Sarpsborg 54  386 656  249 385  46 076  10 349  42 174  14 809  2 653  1 600  19 610 

Adventkirken Sauherad 61  1 242 043  1 040 423  56 568  7 577  71 883  4 792  2 261  58 539 

Adventkirken Skotselv 66  1 324 775  1 117 533  66 214  9 476  82 856  8 654  3 239  36 803 

Adventkirken Strømmen 105  944 288  767 168  48 691  9 072  82 027  5 186  1 681  5 000  25 462 

  - Jessheim gruppe  257 741  222 773  130  1 600  10 382  2 423  1 052  19 381 

Adventkirken Trondheim 101  1 091 261  947 656  22 985  1 666  53 738  4 799  1 167  12 550  46 700 

Adventkirken Tyrifjord 410  4 543 049  3 659 021  120 634  15 218  437 572  22 837  11 963  45 635  230 169 

Adventkirken Tønsberg 105  1 658 644  1 384 980  50 161  10 244  145 952  9 529  4 410  7 128  46 240 

Diverse ØND  882 295  728 130  35 060  2 000  4 379  -800  2 000  111 527 

ØND totalt  2 868  41 015 734  34 396 988  1 667 329  292 263  2 335 440  344 516  141 771  169 138  1 668 290 
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Vestnorsk distrikt Medl. Totalt Tiende Sab.skole 13. sabbat Hj.aksjon NBI Bønneuke Men.sk 1% Diverse

Adventkirken Arendal 83  1 046 108  848 376  70 436  13 374  37 415  7 327  3 990  5 985  59 205 

Adventkirken Bergen 285  3 959 975  3 247 582  189 247  48 757  318 736  25 150  14 566  25 571  90 366 

 - Førde gruppe  109 691  108 341  500  850 

Distriktsmenighet VND 5  56 482  56 482     -   

Adventkirken Eidså 19  213 503  170 958  22 179  4 626  6 884  3 350  600  4 906 

Adventkirken Flekkefjord 24  248 258  162 136  30 340  7 137  16 198  4 783  1 298  26 366 

Adventkirken Haugesund 99  1 008 643  821 003  59 868  12 898  37 827  7 673  2 971  7 520  58 883 

Adventkirken Kristiansand 127  1 259 456  997 225  73 106  10 219  117 402  34 395  1 185  25 925 

Adventkirken Mandal 65  711 939  540 928  81 457  25 391  13 122  4 562  5 089  1 275  40 115 

Adventkirken Molde 39  301 373  256 221  18 686  7 000  7 828  4 480  7 158 

Adventkirken Sandnes 167  1 833 452  1 350 660  107 976  13 467  179 938  6 059  7 952  48 151  119 250 

Adventkirken Stavanger 176  1 480 512  1 254 017  84 247  14 798  49 180  20 000  58 270 

Adventkirken Sør-Karmøy 38  421 527  344 752  34 838  2 423  12 687  9 608  1 173  16 046 

Adventkirken Ålesund 53  599 788  492 312  33 296  11 330  40 651  7 255  2 359  500  12 085 

Diverse VND  278 502  254 215  710  1 738     21 840 

VND totalt  1 180  13 529 209  10 905 209  806 385  164 420  838 777  138 489  39 998  94 667  541 264 

Nordnorsk distrikt Medl. Totalt Tiende Sab.skole 13. sabbat Hj.aksjon NBI Bønneuke Men.sk 1% Diverse

Adventkirken Alta 14  75 821  43 618  9 002  5 568  1 731  1 075  14 827 

Adventkirken Bodø 19  175 203  153 980  4 380  6 090  2 203  200  8 350 

Adventkirken Bø 40  571 296  472 479  34 966  7 942  22 623  10 823  1 400  21 063 

Distriktsmenighet NND 3       

Adventkirken Hammerfest 9  105 298  86 600  452  2 035  16 211 

Adventkirken Harstad 82  487 199  366 576  45 259  7 177  38 235  7 654  730  1 423  20 145 

Adventkirken Indre Senja 25  493 244  349 121  12 080  12 550  101 060  3 650  3 100  11 683 

Adventkirken Kirkenes 9  179 167  150 257  14 405  1 630  5 500  2 018  400  350  4 607 

Adventkirken Lofoten 26  506 697  437 713  7 357  2 452  51 490  2 134  132  206  5 213 

Adventkirken Melbu 19  231 850  177 788  17 020  10 221  6 135  3 400  500  16 786 

Adventkirken Sortland 16  236 227  194 199  18 048  1 364  1 221  6 525  320  14 550 

Adventkirken Steigen 17  90 206  77 096  2 600  7 500     3 010 

Adventkirken Tromsø 173  1 405 428  1 070 337  53 619  66 999  144 892  9 285  2 925  1 500  55 871 

Adventkirken Vadsø 30  319 323  264 311  22 977  2 415  7 000  5 021  748  900  15 951 

Diverse NND  148 861  111 550  5 949  500  10 834  3 000  17 028 

 NND totalt  482  5 025 819  3 955 626  245 514  127 508  396 490  59 479  11 330  4 579  225 293 

 Totalt DNU  4 530  59 570 762  49 257 823  2 719 228  584 191 3 570 707 542 483  193 098  268 383 2 434 848 
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 Tiende og gaver 2014 
   

 Østnorsk distrikt Medl.  Totalt  Tiende  Sab.skole 13. sabbat  Hj.aksjon  NBI  Bønneuke  Men.sk 1%  Diverse 

 Adventkirken Asker/Bærum  23  168 655  161 775  2 100  4 780 

 Adventkirken Brønnøysund  2  3 684  3 684       

 Distriktsmenighet ØND  9  14 500  14 500       

 Adventkirken Eidsvoll  26  8 000  6 200  1 000  500  300 

 Adventkirken Elverum  12  100 417  94 365  2 592  3 160     300 

 Adventkirken Fredrikstad  141  1 757 714  1 477 784  53 206  19 868  134 268  7 070  4 875  8 485  52 158 

 Adventkirken Gjøvik  44  478 875  394 420  31 488  10 272  12 577  2 782  2 020  1 353  23 963 

 Adventkirken Grenland  92  1 231 992  1 006 436  89 835  11 249  43 361  9 050  2 436  3 041  66 584 

 Adventkirken Gudbrandsdalen  16  141 254  100 057  31 361  5 536  400  350  2 200  1 350 

 Adventkirken Hadeland  16  195 112  151 196  16 810  2 000  17 335  2 200  5 571 

 Adventkirken Halden  23  269 541  187 067  45 372  5 579  9 444  3 420  3 059  15 600 

 Adventkirken Hamar  16  465 673  363 809  27 284  4 198  45 094  4 956  1 510  5 141  13 681 

 Adventkirken Hønefoss  62  1 452 556  1 231 545  90 376  13 534  24 384  8 359  9 300  6 197  68 861 

 Adventkirken Kongsberg  55  675 805  604 243  45 407  5 150  200  2 690  1 681  836  15 598 

 Adventkirken Larvik  47  977 244  840 564  41 930  7 799  60 048  10 569  2 082  575  13 677 

 Adventkirken Lillehammer  150  2 578 195  2 216 837  95 021  18 327  124 761  22 613  6 508  16 208  77 920 

 Adventkirken Mjøndalen  247  4 222 498  3 648 306  136 917  52 106  212 041  17 017  9 994  1 630  144 487 

 Adventkirken Mo  17  110 344  97 644  3 100  7 700  800  1 100 

 Adventkirken Mosjøen  22  248 213  164 875  22 222  1 250  43 531  7 650  250  200  8 235 

 Adventkirken Moss  161  2 454 831  2 172 767  103 792  16 951  59 160  19 463  7 863  6 587  68 249 

 Adventkirken Mysen  88  1 304 983  1 067 554  72 912  12 133  105 849  12 337  2 350  400  31 449 

 Adventkirken Namsos  18  108 354  91 677  10 350  1 600  450  180  269  3 828 

 Adventkirken Notodden  23  303 425  262 641  20 201  1 724  8 277  1 204  906  266  8 206 

 Adventkirken Oslo Betel  301  3 310 440  3 013 418  53 373  8 470  108 413  30 997  10 768  7 940  77 062 

 Adventkirken Oslo Cornelius  85  549 103  524 762  20 501     3 840 

 Adventkirken Oslo Ulsrud  126  2 774 176  2 363 780  114 814  9 940  128 864  28 146  8 292  16 008  104 332 

 Adventkirken Sandefjord  143  2 845 296  2 384 940  121 154  19 400  89 721  66 869  33 568  18 240  111 404 

 Adventkirken Sandnessjøen  12  115 269  97 494  7 595  5 700  730  400  3 350 

 Adventkirken Sarpsborg  53  489 743  378 302  36 686  7 506  25 467  14 153  1 237  1 470  24 922 

 Adventkirken Sauherad  60  1 280 945  1 057 634  59 058  8 845  59 266  10 602  2 032  83 508 

 Adventkirken Skotselv  71  1 333 891  1 122 036  73 461  -9 276  97 988  8 208  3 327  38 147 

 Adventkirken Strømmen  88  890 340  724 128  45 477  4 631  63 061  5 163  2 066  4 800  41 014 

  - Jessheim gruppe     251 323  206 019  16 227  7 166  2 727  1 554  17 630 

 Adventkirken Trondheim  99  1 085 470  949 441  21 933  2 323  42 436  3 893  1 723  12 078  51 643 

 Adventkirken Tyrifjord  407  4 842 965  3 995 980  134 985  28 764  351 689  25 090  12 422  45 184  248 852 

 Adventkirken Tønsberg  112  1 943 053  1 630 599  62 989  16 806  165 327  15 784  3 569  7 177  40 803 

 Diverse ØND  760 001  575 339  40 272  4 456  5 459     134 476 

 ØND totalt  2 867  41 743 880  35 380 131  1 725 099  294 241  2 087 782 347 672  138 261  163 816 1 606 879 
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 Vestnorsk distrikt Medl.  Totalt  Tiende Sab.skole 13. sabbat  Hj.aksjon  NBI Bønneuke Men.sk 1%  Diverse 

 Adventkirken Arendal  83  1 087 801  899 970  75 633  8 112  44 081  5 114  2 105  7 044  45 742 

 Adventkirken Bergen  292  4 331 590  3 567 274  187 704  25 294  306 243  34 749  8 177  32 250  169 900 

  - Førde gruppe  154 285  153 185  700  400 

 Distriktsmenighet VND  5  68 255  68 255       

 Adventkirken Eidså  18  257 713  218 405  17 413  3 771  10 089  1 911  700  5 424 

 Adventkirken Flekkefjord  24  249 315  168 303  33 996  9 284  12 273  4 528  610  20 321 

 Adventkirken Haugesund  96  1 065 604  914 067  78 843  9 200  6 058  9 451  6 552  41 434 

 Adventkirken Kristiansand  118  1 234 641  1 000 889  76 206  9 517  80 084  28 950  2 679  1 956  34 359 

 Adventkirken Mandal  64  948 417  746 472  74 930  15 252  61 613  9 171  5 111  1 375  34 493 

 Adventkirken Molde  36  320 245  285 573  10 474  7 000  7 008  601  4 560  5 029 

 Adventkirken Sandnes  166  2 033 776  1 587 544  77 175  13 920  222 460  7 644  5 620  38 799  80 614 

 Adventkirken Stavanger  171  1 414 219  1 217 780  84 031  12 732  27 722  24 828  47 127 

 Adventkirken Sør-Karmøy  38  513 216  435 570  37 887  5 786  6 290  7 775  1 080  18 828 

 Adventkirken Ålesund  54  635 410  528 939  32 460  15 878  37 231  7 982  381  12 539 

 Diverse VND  281 388  256 066  2 572  2 166        20 585 

 VND totalt  1 165 14 595 876 12 048 292  789 324  128 746  823 310 149 811  26 683  92 917  536 795 

 Nordnorsk distrikt Medl.  Totalt  Tiende Sab.skole  13. sabbat  Hj.aksjon  NBI Bønneuke Men.sk 1%  Diverse 

 Adventkirken Alta  16  186 966  148 743  14 445  4 256  11 485  1 738  1 548  4 751 

 Adventkirken Bodø  19  158 234  133 752  4 670  11 572  2 350  200  5 690 

 Adventkirken Bø  41  618 930  497 148  40 160  4 492  36 543  11 015  2 170  27 402 

 Distriktsmenighet NND  3     -   

 Adventkirken Hammerfest  9  134 594  124 240  4 280  1 200  2 513  731  1 630 

 Adventkirken Harstad  80  488 506  387 545  36 047  5 365  38 364  1 934  900  1 435  16 916 

 Adventkirken Indre Senja  24  457 115  305 510  15 810  11 200  104 060  7 650  3 000  9 885 

 Adventkirken Kirkenes  13  253 848  224 534  12 732  2 135  5 300  2 705  542  5 900 

 Adventkirken Lofoten  30  567 363  476 391  6 453  2 151  72 350  5 104  215  181  4 518 

 Adventkirken Melbu  18  233 749  177 164  16 255  4 039  14 350  4 219  551  17 171 

 Adventkirken Sortland  16  246 738  214 925  14 010  2 941  3 008  6 399  375  349  4 732 

 Adventkirken Steigen  17  54 821  46 420  6 000     2 401 

 Adventkirken Tromsø  171  1 663 499  1 360 497  47 471  36 360  152 013  5 716  200  61 242 

 Adventkirken Vadsø  27  254 766  214 426  18 193  3 683  1 580  3 715  595  12 574 

 Diverse NND  126 861  84 742  2 986  292  1 040        37 800 

 NND totalt  484  5 445 991  4 396 038  233 512  89 686  448 606  53 276  9 896  2 365  212 612 

 DNU totalt  4 516 61 785 747 51 824 461 2 747 934  512 672  3 359 697 550 759  174 840  259 098 2 356 286 
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Eiendomsforeningen (SDA-EF)
RAPPORT FOR PERIODEN 2010 – 2015 

Ved Jóhann E. Jóhannsson, styreleder og daglig leder

Premisser
SDA-EF styres av Divisjonens Working Policy S 55 og av 
vedtektene for SDA-EF. 

Working Policy S 55 05 Property Ownership
Church properties and other assets shall be held in the 
name of an appropriate denominational corporate entity, 
not by individuals, trustees, or local congregations. Where 
this is not legally possible, divisions shall make alternative 
arrangements in consultation with the General Conference 
Office of General Counsel.

Vedtektene for SDA-EF
Foreningen skal forvalte kirkebygg og andre eiendommer 
i foreningens eie til beste for Syvendedags Adventistsam
funnets aktiviteter i Norge i samråd med de respektive 
brukere.

Foreningen har sitt eget styre bestående av fem medlem-
mer som representerer de tre distriktene og unionen som er 
organisasjonens. Styret skal ivareta felleskapets interesser 
og vil normalt bare utføre formalia på vegne av brukerne.

Foreningen har sin egen generalforsamling som avholdes 
hvert tredje år. Siste generalforsamling ble avholdt i 2014.

Leiekontrakter
SDA-EF har leiekontrakter med brukerne av eiendommene. 
Det betales ikke husleie, men leietaker er forpliktet til å 
dekke alle kostnader forbundet med eiendommen og dens 
drift, herunder forsikring fastsatt av SDA-EF.

Vedlikehold
Det påhviler leietaker å bekoste alt ut- og innvendig 
vedlikehold slik at bygningen med tekniske innretninger 
til enhver tid er i god stand og oppfyller offentlige krav til 
bygninger med det aktuelle formål. Generelt er bygnings-
massen godt vedlikeholdt, men hos noen brukere er det be-
hov for mer systematisk og planlagt vedlikehold. SDA-EF 
forsøker etter beste evne å følge opp slik at eiendommene 

blir vedlikeholdt på en god måte. Det er mulig for brukerne 
å søke distriktene om midler til restaurering av eiendom-
mer.

Brannsikring
SDA-EF gir råd til sine brukere om brannsikring og er 
behjelpelig med utforming av branndokumentasjon. 

Knif Trygghet Forsikring AS
SDA-EF har rådgivende funksjon når det gjelder forsikring 
av eiendommer og skader. Unionen er medeier i KNIF 
Trygghet Forsikring AS, hvor Adventistsamfunnets eien-
dommer er forsikret.

Nabovarsel
SDA-EF mottar en god del nabovarsler hvert år. Disse 
blir videresendt til rette bruker av eiendommen. Ved noen 
få anledninger vil SDA-EF legge inn protest på vegne av 
brukerne.

Skatter og avgifter
Kirkebygg er fritatt for eiendomsskatt for den delen som 
brukes til menighetens virksomhet. SDA-EF har ved noen 
anledninger blitt involvert i ankesaker.

MVA og organisering av fremleieselskaper
Mange skoler har etablert et eget eiendomsselskap mellom 
skolens driftsselskap og SDA-EF. Skolens eiendomssel-
skap er et fremleieselskap da skolebygningen er eid av 
SDA-EF. SDA-EF har en vanlig leieavtale med fremlei-
eselskapet, men uten at det går noen kontantstrøm mellom 
selskapene. Opprettelse av fremleieselskap er gjort for 
å sikre en kontantstrøm mellom skolen og en enhet som 
forestår utleie av bygningene. Utleieselskapet kan på sin 
side vedta å støtte driftsselskapet etter nærmere søknader 
og avtaler. Konstruksjonen sikrer driftsselskapet fradrag 
for MVA både på driftsrelaterte og bygningsrelaterte an-
skaffelser. Samtidig gir skolens regnskap et reelt bilde av 
kostnadene ved at det betales en husleie.  
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Bygg og anlegg
Kjøp av eiendommer føres med reelle verdier inn i SDA-
EFs regnskap, mens salg av eiendommer føres ut av SDA-
EFs regnskap til historisk verdi. Alle kontantstrømmer 
skjer i SDA-DNUs regnskap.

Det har ikke vært stor aktivitet i nybygg og kjøp og salg 
av eiendommer i perioden. Noen få store prosjekter er blitt 
gjennomført:

Mosserødhjemmet, tilbygg i 2011 til kr. 9.4 millioner.
Tyrifjord barne- og ungdomsskole, tilbygg i 2011 kr. 
4,2 millioner.
Mjøndalen Adventkirke, ny kirke i 2012 til kr. 19,2 
millioner.

I perioden ble følgende tomter og kirker solgt:
Kristiansund – tomt til kirkebygg solgt i 2014 for kr. 
3,0 millioner.
Mo i Rana – kirkebygg solgt i 2014 for kr. 3.250.000.

Takk
SDA-DNU har en ansatt i deltidsstilling som tar hånd om 
det praktiske arbeidet med eiendommene i SDA-EF og er 
kontaktperson for brukerne, KNIF Trygghet forsikring og 
andre. Stor takk til henholdsvis Richard Vagn Jensen  og 
Erik Steinsvåg som har bekledd denne stillingen i perio-
den.
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Barne-, speider-, familie- og 
ungdomsavdelingen
RAPPORT FOR PERIODEN 2010-2015

Ved Victor Marley

Perioden 2010 – 15 har vært en forholdsvis stabil tid 
i ungdomsavdeling.  71,5% av alle som ble døpt i 

perioden i Adventistsamfunnet har vært under 30 år.  Dette 
er en økning fra 65% i den forrige perioden. Det er en god 
utvikling. Likevel ser vi en markant nedgang de siste to 
årene der antall døpte ungdommer kun er 32 per år sam-
menlignet med 45 per år (gjennomsnitt) de forrige 3 årene. 
En analyse må gjøres om hvorfor dette er tilfelle, men det 
er trolig fordi vi ikke er gode nok til å utfordre og spørre 
ungdommene våre om de ønsker å ta dåp.  Grunnarbeidet 
er gjort lokalt. Innsats for barn og ungdommer i lokale 
menigheter er ikke noe som kun kan gjøres i et par år og 
så fokuserer vi på noe annet. Dåpsklasse, bibelpizza og 
individuelle bibelstudier må skje hele tiden om vi skal se 
fremgang.

Identitetsbygging
meg@Gud var en stor satsning fra DNU. 10 programmer 
for smågrupper ble lagd av Hope Channel i samarbeid med 
SABU hvor ungdommer kunne bli kjent med Gud, Bibelen 
og frelsesplanen. Mange menigheter brukte materiellet, 
men det kunne ha vært flere. Det er et utrolig bra produkt 
som bør brukes av alle menighetene som har ungdommer 
fra 10 til 25 år. Permen som kommer med DVD’en er full 
av diskusjonsmateriell og aktiviteter slik at konseptet pas-
ser for forskjellige grupper og gjør at hvem som helst kan 
bruke det. 

Et sterkt og stabilt familieliv er viktig for identitetsbyg-
ging og trosformidling. KID er et konsept som ungdoms-
avdelingen har hjulpet flere menigheter å sette i gang 
med, der kan familier lære om Bibelen og Adventist troen 
sammen. Menigheter som har fullført KID rapporterer 
gode resultater, økt engasjement i menigheten og etter-
spørsler etter dåp. Det er også i løpet av perioden blitt 
gjennomført tre ekteskapsberikelseshelger, to på Østlandet 
og en på Vestlandet.

Gjennom arrangementer som Sommerstevnet, Teen Fo-
rum, Speiderleir osv., bygger vi både kjennskap til tro og 
til felleskap.  Det å knytte bånd er utrolig viktig.  Ungdom-

mer stiller spørsmålet: hvor hører jeg til? Derfor er venn-
skap viktig og voksne rollemodeller som bryr seg. 

Engasjement
Muligheter for å bidra til felleskapet er et vesentlig ele-
ment i identitetsbygging og tilhørighet. Enhver menighet 
burde snakke regelmessig om hvilke roller ungdommene 
har i menigheten og hvilke muligheter de har til å bidra til 
menighetens misjon, visjon, og funksjon. Dette er ikke lett 
om ikke ledere i menigheten kjenner ungdommene. 

SABU. I 2006 ble SABU etablert og ungdomsavdelingen 
omorganisert. Siden den tiden, spesielt i denne perioden si-
den 2010 har vi sett et økt engasjement blant unge voksne i 
lokale lederskap, nasjonale prosjekter og i SABU styret. 

SABU gir oss også økt inntekt som bidrar til flere 
muligheter. Siden 2006 har staten gitt 5 millioner kroner 
(3,5 millioner i denne perioden) til adventistsamfunnets 
barne- og ungdomsarbeid.  Mye av dette har blitt brukt 
på en tredje stilling i SABU som gjør at avdelingen har 
kunnet jobbe for alle aldersgrupper.  I forrige periode, for 
eksempel, fikk vi mulighet til å etablere et godt tilbud for 
barn og barneledere utover barnesabbatskolen.  I denne 
perioden har vi utviklet et bedre tilbud for studentarbeidet.  
Alastair Agbaje jobbet spesielt med dette og det er noe vi 
ønsker å jobbe videre med når vi endelig får en erstatning 
for Alastair. 

Å kunne arbeide for alle aldersgrupper er viktig for oss 
i SABU. I tillegg til 3 stillinger i avdelingen slik at vi har 
kapasitet til dette, har vi også brukt penger på å støtte 
initiativer og drømmer som unge ledere selv setter i gang 
med.  Sånn sett er vi etterkommere av det opprinnelige 
ungdomsarbeidet i Adventistsamfunnet som så for seg en 
hær av ungdommer i bevegelse fremover for Guds rike. 

IMPACT turer er en del av SABU, en tur organiserte av 
ungdommer for ungdommer der deltagere får mulighet til å 
nå ut til et samfunn for Jesus. Det er flere ledere involvert 
og vi takker alle sammen for innsatsen. 

«Relation» er en helg for tenåringer i Nord Norge som vi 
har fått til takket Evelina Fors og Gudjon Brinchmann. I år 

SABU
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blir det en realitet for tredje gang. Hvert år, uansett vær, er 
Sommerfryd like herlig. 

«Reddet» er en helg for unge voksne som organiseres av 
en gruppe visjonære unge voksne. Grunnleggerne var stab 
på et Teen Forum og snakket langt inn i natten om å lage et 
konsept som Teen Forum, men for sin egen aldersgruppen. 
Nå har Reddet skjedd to ganger, i 2014 i Betel og 2015 i 
Mjøndalen. 

«SABU Fotball Cup» ble til som et resultat av en idé 
og innsats fra Lasse Stølen og Mjøndalen menighet, mens 
«Vinterfestivalen» er en årlig suksess på grunn av engasje-
ment fra Tor Kjetil Lisle, Lillehammer menighet og stadig 
flere unge voksne fra andre områder.

«Prosess», arrangert på dugnad av mange frivillige, betyr 
mye for mange. DNU og Ungdomsavdelingene hadde 
gleden av å støtte konferansen som ble arrangert tre ganger 
i løpet av perioden.

Samarbeid
Ungdomsavdelingen kunne ikke fungert uten samarbeid 
med individer og menigheter (som nevnt ovenfor) og med 
andre enheter i vår menighetsfamilie.

Gjennom samarbeid med ADRA gir vi barn og ungdom-
mer muligheten til å tenke på og gjøre noe for sine neste. 
På vinterfestivalen, sommerstevnet og speiderleir fokuse-
rer vi alltid på en problemstilling som ADRA jobber med, 
og gir mulighet for å bidra til ADRAs arbeid. Vi har også i 
denne perioden, sammen med ADRA, arrangert tre solida-
ritetsturer. 2010 var vi i Etiopia, 2012 i Peru og i 2014 gikk 
turen til Myanmar. Disse turene har som mål å gi ungdom-
mer innsikt og forståelse for andre kulturer og mulighet for 
å hjelpe andre. 

Sammen med skolene og skoleavdelingen lages det flotte 
tilbud gjennom Basecamp 8 og Absolutt.9ende. Her opple-
ver ungdommer å bli kjent med hverandre, med Jesus, med 
menigheten og med Tyrifjord Videregående skole.

Norsk Helse og Avholdsforbund har hjulpet til både hos 
speiderlag, ungdomslag og gjennomføring av barnepro-
grammer på Sommerstevnet. 

Hope Channel har vært fantastisk i samarbeid med 
meg@Gud og to veldig flotte live sendinger for Global 
Youth Day i 2014 og 2015. 

ASI Scandinavia har også inkluderte oss i samarbeid for 
å lage sitt nyttårstreff. 

Lederskap
Et av målene med både identitetsbygging og engasje-
ment er å utvikle nye og unge ledere. SABU som struktur 
har gjort at flere ungdommer deltar i den demokratiske 
prosessen i menigheten. Flere er på lokale styrer på SABU 
lagene. SABUs sentrale styre består av hovedsakelig unge 
mennesker inkludert vår styreleder, Bjørg Helene Lisle. 

Utover det har SABU arrangerte 3 store lederkonferanser 
på Halvorsbøle der vi bygger kompetanse, gir mulighet for 
nettverksbygging og inspirerer til videre lokalt arbeid. I 
tillegg driver avdelingen med annen mindre lederutvikling 
spesielt i speidersammenheng hvor vi har sett en økning i 
antall unge ledere med ledergraden. 

En spennende utvikling i løpet av perioden er antall unge 
voksne som er villig til å ta ansvar både på leirene, på Teen 
Forum, med egne initiativer (se ovenfor). Målet med me-
nighet er disippelgjøring. Det er flott å erfare at flere unge 
finner sin rolle i menigheten. Når det er sagt, er det likevel 
mye som kan gjøres her, både lokalt og videre «oppover» i 
organisasjon. Unge mennesker har energi, visjon og krea-
tive løsninger som bør være godt representert i alle ledd i 
vår bevegelse. 

Fremtid
Ungdomsavdelingen (SABU) utgjør et godt og stabilt 
arbeid for barn, tenåringer, unge voksne og familier. Men 
vi må ikke glemme at det viktigste arbeidet som gjøres 
for barn og ungdommer er der DU er. Avgjørelsene for 
Jesus tas på grunn av det som skjer i familien og lokale 
menigheter.  Avdelingen bør prioritere å minke «avstan-
den» mellom Vik og menigheter slik at vi kan hjelpe lokale 
menigheter å få til en helhetlig og gjennomtenkt lokalplan 
for utvikling av unge disipler. 

På følgende sider kan du lese SABUs sine årsrapporter fra 
denne perioden: 
 

Årsmelding/rapport:  SABU 2011
2011 har vært et år med bra aktivitetsnivå. Året har vært 
noe forstyret på grunn av personell forandring. Fredrik 
Vänskä sluttet i juli og Alastair Agbaje begynte i arbeid 
den 1. desember.  

Vi har sett en liten nedtur i medlemskap.  Dette må job-
bes med i løpet av 2012. Ved 31. desember 2011 hadde 
SABU 880 tellende medlemmer. 

Kurs og lederutvikling
Følgende kurs ble holdt:
1. KID trening, Helgelandsmoen. 18.-20. november.  Lag 

fra 4 menigheter deltok.
2. The 1 project var støttet av SABU med 14 ledere. Der 

jobbet de med visjon og holdningsarbeid. 

Nasjonal arrangementer
1. Innebandy Cupen i Lillehammer, 21.-23. januar.  

Nesten 500 var samlet i Lillehammer for årets Inne-
bandy arrangement.  34 lag spilte minst 4 kamper hver 
mellom 16.30 og 00.30 på lørdag kveld.  Mange var der 
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allerede på fredag kveld for et nytt intervju program.  
På lørdag var det Gudstjeneste, workshops og andre 
aktiviteter før turneringen begynte. 

2. Ekteskapsberikelseshelg, 28.-30. januar, Klekken 
Hotell, Hadeland.  14 ektepar var samlet.

3. Teen Forum i Moss, 25.-27. mars. Sandefjord. 45 ten-
åringer var samlet. 

4. Årsmøte for tenåringer, 20.-21. mai. 35 tenåringer ble 
samlet for å diskutere livsstil.

5. Barnas Supersabbat, Tyrifjord, 21. mai. 130 barn 
deltok i årets høydepunkt for de under 13 år. 

6. Barnes Supersabbat Vest, 4. juni, Kristiansand. 35 
barn var samlet.

7. Årsmøte for tenåringer VND, 3.-4. juni, Kristiansand.  
Tenåringer fra VND samlet for å diskutere livsstil.

8. Impact Vesterålen, 22.juni – 13. juli. 120 ungdommer 
arrangerte helse stand, helse-expo, og Total seminar og 
deltok i prosjekter i Vesterålen. 

9. Speiderleir, Lampeland, 3. – 10. juli.  240 speidere, 
rovere og ledere deltok fra Norge.

10. Sommerstevnet, 11.- 17. juli, Nisser, Telemark.  90 
tenåringer, og 150 barn var samlet med familiene sine 
for felleskap og inspirasjon. 

11. UPLIFT. Himmelandsgården, DK 16. – 21. august. 
Stevnet for unge voksne i samarbeid med de andre 
nordiske landene. 10 stk. reiste fra Norge.

12. Absolutt.9ende@Vegårdshei, 19.-23 september. 120 ni-
ende klassinger og 25 voksne fra hele landet.  3 dagers 
undervisning i grunnleggende kristendom. 

13. Relay, Tyrifjord, 11.-16. oktober.  TEDs omreisende 
bibelskole.  Det var lite interesse for Relay i den for-
matten vi valgte å kjøre det på. For stor tidsforpliktelse 
for de fleste. Prøvde også live streaming til Oslo med 
begrenset suksess. 

14. Teen Forum, Sandnes, 28.-30.oktober.  50 tenåringer 
var samlet på Vatneli Skole.

Utvikling av materialer og ressurser
1. www.sabu.no var hakket og ødelagt, en prosess ble satt 

i gang for ombyggingen av siden. 
2. Advent Ungdom.  6 blader har blitt trykt i løpet av året.  

AU blogg ble etablerte. 
3. Daglig lederen har brukt betydelig tid på utvikling av 

TV manuskripter for meg@Gud.
4. SABU har brukt en del tid på utvikling av familieguds-

tjenester.  Disse har blitt populær og etterspurte.
 

Årsmelding/rapport:  SABU 2012 
2012 har vært et år med et bra aktivitetsnivå. Alastair er nå 
etablert i avdelingen og gjør en god jobb her. Siden slutten 
av sommeren har vi også hatt gleden av å ha to ettåringer i 

avdelingen, Bjørg Helene Lisle og Christian Karlsson.
Medlemsskapet har gått opp, vi hadde ca. 920 medlem-

mer (noe som er nesten like mye som i 2011) og er et godt 
resultat for SABU. 

Kurs og lederutvikling
Følgende kurs ble holdt:
1. Barne-, Speider- og ungdomsledertreff.  130 deltakere 

totalt.
2. The 1 project, Danmark, 2.-4.november. 36 deltakere 

fra Norge, ca. 100 deltakere til sammen… 
3. CORE treningshelg. 3 lokale lag fra Grenland, Mjøn-

dalen og Oslo. 

Nasjonal arrangementer
1. Innebandy Cupen i Lillehammer, 20.-22. januar. 36 

lag, ca. 500 deltakere.  
2. Teen Forum i Moss, 17.-19. februar. Ca. 60 tenåringer, 

tema: Identitet.
3. Studentweekend, Herrebadet Oslo, 16.-17.mars. Tema: 

Get connected, ca. 85 studenter deltok. 
4. IMPACT helg i samarbeid med TVS, 23.-25. mars. 

Helg med fokus på misjon.
5. Ekteskapsberikelseshelg 13.- 15. april, Haugesund. 
6. Forberedelsesdag til solidaritetstur, ADRA, 28. april. 

Ca. 21 deltakere
7. Årsmøte for tenåringer, 1.-2. juni. 40 tenåringer ble 

samlet for å diskutere åndens frukter.
8. Barnas Supersabbat, Tyrifjord, 2. juni. 130 barn del-

tok i årets høydepunkt for de under 13 år. 
9. Barnas Supersabbat Vest, 9. juni, Kristiansand. 35 

barn var samlet.
10. Årsmøte for tenåringer VND, 8.-9. juni, Kristiansand.  

Tenåringer fra VND samlet for å diskutere åndens fruk-
ter.

11. Barnas Supersabbat NND, 9. juni, Tromsø.
12. Solidaritetstur 19.juni-9.juli, Peru. Til sammen 20 

personer dro til Peru for å bygge hus i samarbeid med 
ADRA Norge. 

13. Impact Vesterålen, 18.juni – 8.juli. 85 ungdommer 
arrangerte helse stand, helse-expo, og Total seminar og 
deltok i prosjekter i Vesterålen. 

14. Nordisk Speidercamporee, Västeräng, 22.-29. juli.  
240 av 900 speidere, rovere og ledere deltok fra Norge.

15. Sommerstevnet, 9.juli – 15.juli, Nisser, Telemark.  90 
tenåringer, og 150 barn var samlet med familiene sine 
for felleskap og inspirasjon.  Rekordår når det gjelder 
summen av deltakere totalt, 600.

16. UPLIFT 31. juli – 5. august. Finland. Stevnet for unge 
voksne i samarbeid med de andre nordiske landene. Ca. 
20 stk. reiste fra Norge.
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17. IMPACT Bergen, 6. – 12. august. Ca. 35 deltakere.
18. Absolutt.9ende@Vegårdshei, 17.-21. september. 120 

niende klassinger og 25 voksne fra hele landet.  3 da-
gers undervisning i grunnleggende kristendom. 

19. Youth Matters, 18.-21. oktober. Nederland, 8 stk. reiste 
fra Norge (TED arrangement). Tema: Disippelskap. 

20. Teen Forum, Tyrifjord, 26.-28. oktober.  50 tenåringer 
var samlet på Tyrifjord barne- og ungdomsskole.

21. Prosess, 9.-11. november. 

Utvikling av materialer og ressurser
1. www.sabu.no I april fikk vi den nye siden, siden da har 

vi brukt året på å gradvis fylle på med resurser og bli 
flinkere til å oppdatere jevnlig. 

2. Advent Ungdom.  6 blader har blitt trykt i løpet av året. 
3. Meg@Gud ble filmet i løpet av sommeren, redigerings-

prosessen har startet. 
4. SABU har brukt en del tid på utvikling av familieguds-

tjenester.  

Oslo: Gjennom Alastair og Christian, og med stor hjelp fra 
ungdommene selv, har SABU jobbet med ungdomsmiljøet 
i Oslo gjennom Studentmeals, Café-kroken og Black Tie 
event. 

Årsmelding/rapport:  SABU 2013 
2013 har vært et år hvor SABU har bygget på stabiliteten 
som nå er i organisasjonen. Victor Marley har ledet SABU 
som daglig leder, Gry Beate har vært medarbeider med an-
svar for arbeidet med barn og familie, Alastair Agbaje har 
hatt ansvar for ungdommer og studenter 16 pluss, Rebecca 
Riley har kommet inn som ettåring og gjør en meget bra 
jobb. 

SABU har sett en økning i medlemskap til 1085 med-
lemmer.  Den kan bli justert ned litt etter at administrasjo-
nen har gått gjennom medlemslistene. 

Kurs og lederutvikling
Følgende kurs ble holdt:
1. Unge voksne treff, tema: seksualitet, 22.-24. februar.  

cirka100 deltakere totalt.
2. The 1 project, Danmark, 1.-3. november. 25 deltakere 

fra Norge, ca. 200 deltakere til sammen… 

Nasjonale arrangementer
1. Vinterfestivalen i Lillehammer, 18.-20. januar. 32 lag, 

ca. 450 deltakere.  
2. Teen Forum i Moss, 15.-17. februar, Kristiansand. Ca. 

60 tenåringer, tema: profeti.
3. Årsmøte for barn og ungdom, NND Harstad, 24.-25 

mai. Cirka 20 deltagere. Tema: Bibelen.

4. Årsmøte for barn og ungdom, VND Stavanger,  
30.mai -1. juni. Cirka 40 deltagere. Tema: Bibelen.

5. Årsmøte for tenåringer, 8. juni. 40 deltagere. Tema: 
Bibelen

6. Barnas Supersabbat, Tyrifjord, 8. juni. 110 barn del-
tok i årets høydepunkt for de under 13 år. 

7. Impact Haugesund, 20. juni – 30. juli. 75 ungdommer 
arrangerte helse stand, helse-expo, og møteserie.

8. Speiderleir, Kvernmoen, Østfold, 30. juni. -7. juli.  240 
speidere samlet for nasjonal speiderleir.

9. Sommerstevnet, 8.juli – 14.juli, Nisser, Telemark.  90 
tenåringer, og 150 barn var samlet med familiene sine 
for felleskap og inspirasjon. For andre år på rad var 
total deltagelse over 600 mennesker.

10. Youth Congress, Serbia, 31. juli -4. august. 75 delta-
gere fra Norge. 

11. IMPACT Bergen, 5. – 13. august. Ca. 35 deltakere.
12. Absolutt.9ende@Vegårdshei, 16.-20. september. 120 

niendeklassinger og 25 voksne fra hele landet.  3 dagers 
undervisning i grunnleggende kristendom. 

13. SABU fotball turnering, Mjøndalen, 23. november. Et 
nytt arrangement i år. Vellykket med 250 personer og 
20 lag. 

Utvikling av materiell og ressurser
1. Advent Ungdom.  6 blader har blitt trykt i løpet av året. 
2. Meg@gud ble lansert og 55 sett har blitt sendt ut til 

menighetene.  Mange gode tilbakemeldinger har blitt 
tatt i mot. SABU er i dialog med Hope Channel om 
muligheten for en del 3 med tema, disippelskap.  

3. Sommer’ing system har blitt lansert.  Dette er et system 
hvor unge voksne kan hjelpe på leirene våres og få 
utgiftene dekket samtidig som de får litt lommepenger 
som en «takk for dugnaden». 

4. SABU begynte arbeid med en policy for håndtering 
av og forebygging mot seksuelle overgrep.  Forventes 
ferdig innen juni 2014.

5. SABU begynte arbeid med beredskapsplan for leirer og 
arrangementer.  Forventes ferdig innen juni 2014. 

6. Student meals har fortsatt i Oslo.  Mellom 25 og 40 
unge voksne deltar. 

7. Ny HF-Merke webside har blitt lansert www.hfmerker.
squarespace.com Dette er tilgjengelig også gjennom 
www.sabu.no 

I tråd med General Conference Ungdomsavdelingen har 
temaet i år vært Jesus.Alt.
 

Årsmelding/rapport:  SABU 2014 
2014 har vært et stabilt år i forhold til aktiviteter og med-
lemskap, men dessverre noe ustabilt i forhold til personell 
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kapasitet. Victor Marley har ledet SABU som daglig leder, 
Gry Beate har vært medarbeider med ansvar for arbeidet 
med barn og familie, Alastair Agbaje var ansvarlig for vårt 
arbeid for studenter og unge voksne men sluttet i august. 
Rebecca Riley gjorde ferdig sitt år som ettåring og sluttet 
hos oss i sommer. 

Siden sommer 2014 har det vært ganske utfordrende å 
møte forpliktelsene til ungdomsavdelingen og forventinger 
som både administrasjon, pastorer og andre har for hva 
vi skal gjøre. Både Rebecca Riley og Bjørg Helene Lisle 
har gjort noen oppgaver på deltid, og vi fikk lov å bruke 
Andrew Campbell, Melissa Myklebust og David-Kingsley 
Kendel til enkelte oppgaver, noe som var krevende både 
for disse ny utdannet pastorer som måtte forholde seg til 
flere «sjefer» og til oss i SABU med en redusert kapasitet 
til å følge opp. Dette er et eksperiment som vi håper DNUs 
administrasjon ikke finner på å gjenta. Til tross for disse 
utfordringer har SABU klarte å holde aktivitetsnivået sitt, 
men Victor og Gry Beate måtte takke nei til noen oppdrag 
i skoler og menigheter på grunn av redusert kapasitet i vårt 
team. 

Per 31. desember, 2014 hadde SABU et medlemskap på 
1070 stykker. Disse er registrert i lokale lag. 

I tråd med General Conferance har Ungdomsavdelingen 
hatt tema «Disippelskap» dette året, der fokuset på flere av 
våre arrangementer og også i Adventungdom har vært om 
hva det vil si å være en disippel. 

Kurs og lederutvikling
• Barnelederkonferansen, Halvorsbøle, 
 14.-16. november 
• Speiderlederkonferansen, Halvorsbøle, 
 14.-16. november
• Ungdomslederkonferansen, Halvorsbøle, 
 14.-16. november
Disse tre kursene ble holdt parallelt med hverandre for å 
skape synergi, og fordi alle kommer under SABUs paraply. 
Vi fylte Halvorsbøle til kapasitet som vanlig. I tillegg til å 
gi verktøy og inspirasjon, var vi opptatt av å gi våre barne- 
og ungdomsledere en klapp på skulderen for det fantastiske 
og viktig arbeidet de gjør. 

Nasjonale arrangementer
1. Basecamp 8, Lillehammer 6.-10. januar. Samarbeid 

med skoleavdelingen cirka 90 deltagere.
2. Vinterfestivalen i Lillehammer, 17.-19. januar. 28 lag, 

ca. 450 deltakere.  
3. Reddet: helg for studenter og unge voksne, Oslo, 21.-

23 februar. Studenter fra Bergen, Tromsø, Stavanger, 
Trondheim, Kristiansand og Oslo deltok.

4. Global Youth Day, Norge, 15. mars. 400 pluss ung-

dommer var ute på gata i forbindelsen med GCs Global 
Youth Day.  Norge var også vertsland for en times live 
sending som ble sett av flere hundre tusen over hele 
verden. Takk til Media avdelingen for samarbeidet. 

5. Ekteskapshelg, Sundvolden Hotel, Hole, 9.-11. mai. 
10 par deltok. 

6. Årsmøte for barn og ungdom, VND Stavanger, 30.-31 
mai Cirka 40 deltagere. Tema: Lys (disippelskap)

7. Årsmøte for barn og ungdom, NND Tromsø, 6.-7.juni. 
Cirka 20 deltagere. Tema: Lys (disippelskap)

8. Årsmøte for tenåringer, Ekeberghallen, Oslo, 13. juni. 
50 deltagere. Tema: Lys (disippelskap)

9. Barnas Supersabbat, Ekeberghallen, Oslo, 13. juni. 
120 barn deltok i årets høydepunkt for de under 13 år. 

10. Impact Bergen, 20. juni – 6. juli. 75 ungdommer arran-
gerte helse stand, helse-expo, og møteserie.

11. Solidaritetstur Myanmar, 6. – 21. juli. 20 deltagere i 
samarbeid med ADRA, bygget på et skoleprosjekt. 

12. Sommerstevnet, 8.juli – 14.juli, Nisser, Telemark.  90 
tenåringer, og 150 barn var samlet med familiene sine 
for felleskap og inspirasjon. For andre år på rad var to-
tal deltagelse over 600 mennesker. Gruppen som vokser 
mest er unge voksne. I 2014 var det 66 på den gruppen 
som ble startet for 4 år siden. Avtale er gjort med Vik 
Camping om å øke kapasitet til 800 stk. 

13. Uplift (Nordisk Ungdomskongress), Norge, 22.-27 
juli. Arrangementet ble avlyst på grunn av manglende 
påmelding. Det er tredje år på rad vi har slitt med på-
meldinger og det er nå bestemt at vi forandrer formatet 
til en helg på høsten.   

14. IMPACT Haugesund, 5. – 12. august. Ca. 25 delta-
kere.

15. TED Camporee, Ommen, Nederland, 29. jui til 5. 
august. 250 speidere var med. Tema: More to explore.

16. Absolutt.9ende@Vegårdshei, 15.-19. september. 110 
niendeklassinger og 25 voksne fra hele landet.  3 dagers 
undervisning i grunnleggende kristendom. 

17. Relation, Sommerfryd, 26.-28. september. For andre år 
på rad ble det laget tenåringshelg på sommerfryd. Takk 
til Evelina Fors og Gudjon Brinkmann som var pro-
sjektlederne. 

18. Prosess Konfekt, Oslo, 10.-12. oktober. Presentasjoner 
og tid til å tenke på glede. Utrolig hva Prosess teamet 
får til. 

19. SABU fotball turnering, Mjøndalen, 22. november. 
Dette var andre gangen vi holdt dette arrangementet. 
Vellykket med 250 personer og 20 lag.

20. Teen Forum, Gulsrud leirsted ved Tyrifjorden, 28.-30. 
november. Tema: Kropp – vi så nærmere på kropps-
fokuset i kulturen vår og i media, og hvordan kristne 
ungdommer kan håndtere det. Det var også Julefest. 15 
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unge voksne stilte opp som frivillige for å være med 
og lede ut i alle aktiviteter og undervisningen. Det er 
masse av håp for menigheten. 

Utvikling av materiell og ressurser
1. Advent Ungdom.  6 blader har blitt trykt i løpet av året. 

Fra januar 2015 blir Vanja Andersen redaktør. Vi takker 
Synne Haugen for 4 år med utmerkete blader preget av 
kvalitet, åpenhet og ærlighet. 

2. Meg@gud ble gjennomført av flere menigheter. De 
som tok konseptet i bruk, som for eksempel Tyrifjord 
menighet, Sauherad, Moss og Østmarka, ga gode 
tilbakemeldinger og melding om flere bestemmelser for 
dåp.  Avdelingsleder mener det er noe uheldig og trist at 
ikke flere menigheter har brukt den, og at andre menig-
heter har brukt kun dvd’ene. Det er ikke dvd’ene som 
frelser, det er relasjoner – et møte med Gud i felleskap, 
sammen med andre. Det er for mange menigheter som 
nekter å se viktigheten av å skape et godt felleskap for 
sine ungdommer hvor evangeliet kan bli tatt i mot. 

3. Trygt Felleskap: I samarbeid med Finn Eckhoff og 
Marianne Kolkmann er vi nå i gang med innhenting av 
politiattester for alle som jobber med barn og ungdom-
mer i menighetene våre. Til hvilken grad dette hindrer 
overgrep kan diskuteres, men det er viktig at vi er pro-
aktive og gjør det vi kan og politiattest, sammen med 

den reviderte policyen og den nye brosjyren er viktige i 
forhold til bevisgjøring rundt denne saken.

4. SABU begynte arbeidet med beredskapsplan for leirer 
og arrangementer.  Forventes ferdig innen juni 2015. 

5. Student meals har fortsatt i Oslo.  Mellom 25 og 40 
unge voksne deltar. Dette var et prosjekt som ble startet 
av Alastair, men er nå i regi av ungdomslagene i Oslo 
og det er David Kingsley Kendel som koordinerer.

6. Ny HF-Merke webside har blitt lansert www.hfmerker.
squarespace.com Denne er tilgjengelig også gjennom 
www.sabu.no 

Lokale besøk: Avdelingsleder har utført 19 forskjellige 
lokale menighetsbesøk i 2014 i tillegg til møter med lokale 
ledere og styrer. Noe som har vært av spesiell interesse er 
å kunne være med på en evangelistisk møteserie i Lofoten 
der det er barn som får «den besøkende taleren». Det er en 
suksess som gjentas igjen i 2015.
Årsmelding, forberedt av daglig leder Victor Marley, for 
SABU 2014. Den legges frem for DNU styret til oriente-
ring og godkjennes av SABUs styret på sitt første møte i 
2015.
Styreleder for SABU er Bjørg Helene Lisle. Andre styre-
medlemmer er: Nina Norlin, Tobias Sørgaard, Sindre Sog-
nefest, Daniel Gøytil, Bent Ditmansen, Vanja Andersen, 
Maiken Andersen, Marius Jensen. 
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Helse- og miljøavdelingen
NB: Navne-endring fra Helse- og avholdsavdelingen til Helse- og miljøavdelingen vedtatt ved DNU styremøte 12.04.15.

RAPPORT FOR PERIODEN 2010-2015

Ved Per de Lange, avdelingsleder

A.Bakgrunn
Helse- og avholdsarbeidet i Adventistsamfunnet har lange 
røtter. Avholdsarbeidet ved Joseph Bates tok til før me-
nighetens grunnleggelse i 1863, mens Ellen Whites første 
syn om helsespørsmål kom tre uker etter grunnleggelsen. 
Pionerene fant ellers sine argumenter for den gode livsstil 
både i samtidig helseaktivitet og gjennom sin tro.

Jesus sa at han var kommet for å gi oss «liv og det i 
overflod» (Joh 10,10). Bak tilbudet ligger Bibelens mo-
nistiske menneskesyn. Gud ønsker å frelse hele oss - med 
ånd, sjel og legeme. Helsebudskapet er derfor ikke et 
legalistisk ekstrakrav for frelse, men et tilbud for at vi skal 
ha det godt.  Det har vært omtalt også som en «høyre arm» 
for evangeliets forkynnelse. I dagens krisedebatter rundt 
klima, miljø, mat og dyrevelferd representerer helsebud-
skapet et fyrtårn og en forløper innen altruisme, solidaritet, 
nestekjærlighet, frelse, åndelig vekst og håpsfokus, - en 
motkultur som vår verden så sårt trenger.  

Som en menighet har vi ikke alltid visst å sette pris på 
denne gaven. I vår relativt korte historie har vi hatt til dels 
store brytninger over helsebudskapet - både medisinsk og 
teologisk. I dag er debatten stort sett over i de medisinske 
og helsefaglige kretsene, mye pga entydig positiv fors-
kning.  Men teologisk og organisasjonsmessig synes vi 
fortsatt å ha problemer, som uttrykt i nedtoningen og til ti-
der ekskluderingen av temaet i vår pastorale utdannelse og 
i organisasjonsmessige budsjettfordelinger. I en del land og 
på ulike organisasjonsnivå er helse- og avholdsfeltet endt 
opp til dels som en salderingspost, samtidig som helsein-
stitusjoner selges for kapitalrealisering, helsetidsskrifter 
nedlegges og nyetableringer er et ikke-tema. 

Helsebudskapet er en verdifull gave fra Gud - internt og 
eksternt – i særdeleshet for vår tid, som uttrykt gjennom 
faglig forskerstøtte, teologisk forankring, positiv identitets-
skaping og mulighetenes marked for dialog og evangeli-
sering. Sunnhetsbladet er i den sammenhengen et av våre 
mest verdifulle verktøy.

B.Rapport over aktivitet i DNU/ØND/VND/NND i 
perioden 2010-2015:
1. Bemanning
Avdelingen for Helse- og Avhold/Helse- og Miljø har vært 
bemannet av undertegnede hele valgperioden i en 100% 
stilling, kun avbrutt av en sykeperiode vinter/vår 2014. 

Avdelingen har også denne perioden hatt et nært og inte-
grert forhold til Norsk Helse- og avholdsforbund, NHA, hvor 
avdelingslederen også har fungert som daglig leder i NHA. 
Økonomisjef har vært Odd Hagen. I begynnelsen av perioden 
var tre personer ansatt etter hverandre som kontormedarbei-
dere - i en deltidsstilling. Fulltidsstillingen som daglig leder/
generalsekretær forsvant nemlig ved slutten av forrige valg-
periode takket være en strammere økonomi. Årsaken ligger 
i endringer i premissene for offentlig driftstilskudd gjennom 
Helsedirektoratet. NHA fikk i flere år til dels store overførin-
ger både som drifts- og prosjektmidler, mens premisskravet 
het «holdnings-skapende aktivitet». Da premisskravet ble 
endret til «rusmiddelpolitisk aktivitet»,  konkluderte ledelsen 
og styret at NHA falt utenfor systemet. Nylig er imidlertid 
premisskravet blitt endret igjen til «forebyggende virksom-
het». Det er å forvente at NHA igjen vil kunne motta støtte 
fra Helsedirektoratet innen overskuelig fremtid.

Mot slutten av perioden har DNU’s styre nedsatt tre 
påfølgende strategikomiteer for Helse-arbeidets framtid 
innen helse, avhold, miljø, dyrevelferd – og i særdeleshet 
Sunnhetsbladets fremtid med valg mellom nedleggelse 
eller videreutvikling. Rapportene demonstrerer stor innsats 
fra de ulike komitemedlemmene.

Samspill og samarbeid kan stå som en overskrift over 
mye av aktiviteten i perioden. Gjennom prosjektsamarbeid 
innen ernæring, fysisk aktivitet, rusfrihet, tobakksfrihet og 
miljøsak er det knyttet nyttig kontakt til Helsedirektoratet, 
folkehelserådgivere i landets fylkesmannsembeter, folke-
helsetjenesten i fylkeskommuner, relaterte fagområder ved 
Universitetet i Agder, Lærings- og mestringssenteret, LMS, 
ved Sørlandet Sykehus, frivillige organisasjoner, kommu-
nale folkehelsetjenester, miljøorganisasjoner m.m. Nett-
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verk, samspill og kompetanse plukket opp gjennom dette 
engasjementet, har gitt nye muligheter for avdelingen.

2. Indirekte og direkte tjenester
Helse- og avholdsavdeling/Helse- og miljøavdelingen har 
vært velsignet med tiltak i andre avdelinger som også har 
kommet helse- og avholdssaken til nytte. Avdelingslederen 
har i varierende grad vært engasjert i disse tiltakene:
a) Sunnhetsbladet fra Norsk Bokforlag som et fyrtårnpro-

dukt og et verdifullt verktøy for et utvidet helsebegrep 
innen helse, avhold, miljø og dyrevelferd.

b) En rekke helsefokuserte bøker publisert av Norsk Bok-
forlag slik som Frisk-serien og Ha det godt – lenger.

c) Helserelaterte tiltak i regi av Menighetsmisjonsavdelin-
gen og Predikantavdelingen.

d) Helse- og avholdstema i menighetsskolene – ofte basert 
på nasjonale konsepter som «Fysisk aktivitet og Bra 
mat i skolen», «FRI-programmet mot tobakk», hold-
ningstiltak mot mobbing, spiseforstyrrelser, rusmiddel-
spørsmål, m.m. eller egne konsepter som «8 nøkler», 
«Martin går på trynet» og «Trygge valg».  

e) Helse- og avholdsfokus ved TVS med årlige helse- og 
avholdsdager for 1.klassingene ved skoleårets start, Bli 
kjent weekend, Rusfri russ og Helse- og avholdsdag for 
skole, lærere og elever.

f) Nytt helsekurs i Norsk Bibelinstitutt under utarbeidelse. 
g) TV-produksjoner i Hope Channel Norge, Media-avde-

lingen, og gjenbruk av tidligere innspilte programserier.
h) Samlivstiltak i form av TV-program, konferanser og 

kompetansemateriell med Barne-, ungdoms- og fami-
lieavdelingen.

i) Helsetema på ulike konferanser i regi av Kvinnear-
beidsansvarlig i DNU. 

j) Prosjekter innen livsstilsrelaterte sykdommer - i samar-
beid med ADRA.

Blant direkte tiltak i avdelingen kan nevnes: 
a) Styrer og komiteer: 
 Norsk Helse- og Avholdsforbund, styresekretær.
 Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter, styremedlem.
 Røykfritt Miljø Norge, RMN, styremedlem.
 Landslaget mot tobakkskadene, styremedlem.
 Norsk Bibelselskaps regionskomité for Agder, leder.
 Actis, medlem av kontrollkomiteen. 
b) Avdelingssekretæren har i perioden vært Sunnhets

bladets faglig ansvarlige redaktør, i samarbeid med bla-
dets redaktør, Svanhild Stølen. Bladet med sine 52 sider 
kommer ut ni ganger årlig. Engasjementet innebefatter 
produksjon av minst en artikkel/nummer, foruten andre 
tiltak mht innhold og markedsføring.

c) Deltakelse i Helse-Expo og Helseseminar i en rekke 

byer i landet, etter initiativ fra lokale menigheter, TVS, 
Mattesonskolen, m.m. 

d) Kurs og presentasjoner for barn, ungdom og voksne 
ved sommerstevner, ungdomssamlinger, predikantsam-
linger, menighetsledersamlinger m.m.

e) Besøk i menigheter i Norge med prekener, kurs, semi-
nardeltakelse m.m.

f) Besøk og kurs i skoler for elever og for foreldremøter, 
på lærerstevner og på rektormøter. 

g) Prosjektsamarbeid med andre helse- og rusrelaterte 
organisasjoner slik som Den norske Kreftforeningen, 
Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Blå Kors, FMR, 
IOGT, DNT, Actis, Folkeakademiene, Noregs Ung-
domslag, idrettsorganisasjoner, m.m. 

h) Internasjonalt har H/A-leder sittet som kommisjons-
medlem i ICPA, International Commission for the Pre-
vention of Alcohol and Drup dependancy, med ledere 
BB Beach og Peter Landless - med sete i Washington 
DC. Møtene har foregått helst over telefon.

i) Internasjonalt har H/A-leder også vært engasjert som 
foreleser ved en europeisk pastorsamling i Rogaska, 
ved en europeisk helsekongress i Praha og ved en 
global helsekongress i Geneve og som deltidslærer ved 
Newbold College.

C. Norsk Helse- og avholdsforbund  
Norsk Helse- og Avholdsforbund har som formål å fremme 
folks fysiske, psykiske, sosiale og åndelige helse. I om-
sorgen for hele menneske er avhold fra alkohol, narkotika, 
tobakk og andre skadelige substanser en hovedsak. NHA 
har fem arbeidsfelt: rusmidler, tobakk, kosthold, mosjon 
og psykosomatikk. Organisasjonen ønsker å skape positive 
holdninger til en rusfri og sunn livsstil blant barn, ungdom 
og i samfunnet generelt.

Blant NHA-aktivitetene som avdelingslederen har vært 
engasjert i, kan nevnes:
• Styre og arbeidsutvalg flere ganger årlig.
• Utvikling av NHA’s nye hjemmeside v/Vinjar Roms-

vik: www.helseogavhold.no.
• Utvikling av brosjyrer, utstillingsmateriell og annet 

informasjonsutstyr.
• Actis (tidl Avholdsfolkets Landsråd), GS-møter, lands-

rådmøter, generalforsamlinger, samt relaterte møter 
med «Av-og-til», Landslaget mot Tobakkskadene, 
Røykfritt Miljø Norge, m.m. – i form av representasjon, 
forelesninger, musikkinnslag, m.m.

• Instruktørarbeid: Skoler, stevner, kurs, organisasjoner, 
syngespill m.m.

• Helse- og avholdskongresser ifm NHA-generalforsam-
linger med faglige forelesere fra ulike relaterte fagfelt. 
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D. Visjoner og planer: Helse, avhold, miljø og 
dyrevelferd – et Mulighetenes Marked
Høstmøtet i Generalkonferensen vedtok for noen år siden 
å bekrefte visjonen, målsettingen og forpliktelsen i sin 
helsetjeneste til beste for medlemmer og lokale nærmiljø, 
foruten den globale helsesituasjonen. Man understreket 
forpliktelsen til vern om menneskelig verdighet og like-
verd, sosial rettferd, frihet, selvbestemmelse, tilgang på 
god mat og rent vann og ikke-diskriminerende universell 
tilgang på de samme helse- og omsorgstjenestene. 

Helse- og avholdsavdelingen bygger på de samme verdi-
ene. Fokus er å engasjere seg med bærekraftige tiltak innen 
helse, avhold, miljø og dyrevelferd som nyttige person-
lige tilbud og samfunnstilbud for tillitsverdig nettbygging, 
gjerne i samarbeid med andre organisasjoner og grupperin-
ger.

Delmål Utad:
• Å engasjere seg med materiell- og lederutvikling for 

behovsfyllende kurs og seminar, slik som matlagings-
kurs, røykesluttarbeid, rusfrihetsarbeid, kortseminar 
om den gode livsstil, miljøarbeid, dyrevelferdsarbeid, 
HELSE-EXPO kampanjer, m.m.

• Å styrke og videreutvikle Norsk Helse- og Avholdsfor-
bund mht engasjement, funksjon og medlemsverving.

• Å fremme og videreutvikle Sunnhetsbladet som Adven-
tistsamfunnets hovedorgan innen helsefeltet.

• Å være med til å videreutvikle helseinstitusjonenes 
profil og funksjon.

• Å utvide samarbeid med andre relaterte organisasjoner 
og offentlige etater.

Delmål Innad:
• Å stimulere til økt forståelse for helsebudskapets betyd-

ning og nytte, gjennom studiegrupper og presentasjoner 
i menigheter og skoler, på helseinstitusjoner, arbeider-
møter, høstmøter, årsmøter og stevner.

• Å bedre kommunikasjon og instruksjon for lokale 
helse- og avholdssekretærer, samt for andre engasjert i 
feltet.

• Å stimulere til større rusmiddelpolitisk engasjement 
hos våre medlemmer.

• Å være med til å styrke helseinstitusjonenes interne 
identitet og funksjon.

• Å utvide samarbeidet med andre avdelinger og gruppe-
ringer i Adventistsamfunnet, slik som de ulike avdelin-
gene og relaterte faggrupper.

• Å stimulere til helserelaterte altruistiske prosjekter i 
menighetsregi.

Noen umiddelbare hovedsaker
• Videreutvikle Sunnhetsbladet på papir og nett – for 

promulgering av avdelingens budskap.
• Å videreutvikle Norsk Helse- og avholdsforbund i mål-

setting og funksjon innad og utad. 
• Å være en av fanebærerne for Miljø- og Klimasaken i 

Adventistsamfunnet, som en naturlig videreføring av 
altruistisk folkehelsearbeid.

• Å være fanebærer for folkehelse i sosiale og følelses-
messige sider av livet, slik som i ekteskaps- og familie-
rådgivning innen bl.a. stikkordsfelt som rusmiddelbruk, 
vold i nære relasjoner og EndIT Now-kampanjen.

• Å fortsatt være pådriver og ressurs for Folkehelsefel-
tet med hensyn til rus og røyk, mat og mosjon, miljø, 
dyrevelferd og det psykososiale feltet innen de andre 
avdelingene i DNU, slik som skolearbeid, barnearbeid, 
ungdomsarbeid, familiearbeid, media-arbeid og evan-
gelisme.

Bemanningsbehov
Helse- og avholdsavdelingen bør bemannes med en hel-
tidsarbeider for å kunne ta vare på behovene i feltet og for 
å kunne utnytte mulighetenes marked i feltet både innad og 
utad.
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Informasjons- og  
medieavdelingen /  
Hope Channel Norge
RAPPORT FOR PERIODEN 2010-2015

Ved Tor Tjeransen

Medieavdelingen sørger for at adventbudskapet kom-
mer til det norske publikum gjennom flere forskjel-

lige utgivelser og produksjoner. Avdelingen har følgende 
ansatte: 

Ansatte
Tor Tjeransen, avdelingsleder, redaktør AN, 
 pluss samfunnskontakt og religionsfrihet
Widar Ursett, redaktør TT, AdventistInfo 
 og www.adventist.no
Mai-Britt Kendel, redaktør Hope Channel Norge internett
Yngvar Børresen, redaktør for TV produksjon, 

filmfotograf
Silja Leknes, videoredigering, filmfotograf
Thierry Michaud, teknisk støtte, produksjon 

I tillegg kjøper avdelingen hjelp fra Sigve Gjengstø på 
timebasis ved behov.

Avdelingen støtter alle andre avdelinger i DNU gjennom 
de produksjonene som vedtas i ADMIN. 

Blader
Tidens Tale
Gjennom magasinet Tidens Tale presenterer vi budska-
pet om Jesus på en tiltalende måte. Redaktør er Widar 
Ursett. Han har med seg en redaksjonskomite med 
Reidar J. Kvinge, Atle Haugen og Tor Tjeransen. De 
senere årene har vi brukt større ressurser enn før på å gi 
bladet en god design. For tiden er det Mediegruppen, et 
dansk firma eid av adventister og spesialister på maga-
sinutgivelser, som står for lay-out. Tidens Tale utkom-
mer med 6 nummer pr år. Ved hver utgivelse profilerer 
vi bladet gjennom Adventistsamfunnets Facebook konto 
og bladet brukes hele tiden i TV sendinger som gave 
seere kan ringe inn for å få. Tidens Tale sendes til 1 771 
abonnenter. Her er det et stort potensial for å øke antall 

personer bladet sendes til. Utgivelsen av Tidens Tale 
koster DNU kr 311.000 pr år.

AdventNytt
Vårt medlemsblad sendes gratis til alle adventister bosatt 
i Norge og med medlemskap i en norsk SDA-menighet. 
Det sendes ut til 2 905 adresser. Bladet leses åpenbart av 
langt flere. Det er grunn til å tro at vi stort sett fanger opp 
de som er berettiget til å få bladet gratis. I tillegg har vi 
noen få betalende abonnenter. Redaksjonelt forsøker vi 
å speile så godt som mulig det som skjer i vårt nasjonale 
menighetsliv. Det er hyggelig å sa at dagsavisen Vårt Land 
jevnlig siterer fra bladet (4-5 ganger per år). DNUs utgift 
til Advent Nytt er kr 740.000 pr år. Utgiftene til Advent 
Ungdom er på 300.000 årlig. Vi får inn kr 195.000 gjen-
nom kollekt og gaver til utgivelsen av disse to bladene.

TV-Produksjoner
TV er det mediet norske forbrukere bruker suverent mest 
tid på av alle typer medier. Statistisk Sentralbyrå har utgitt 
Norsk mediebarometer 2013 der mediebruken i Norge 
dokumenteres. Utgaven for 2013 viser at 74 % av befolk-
ningen ser TV daglig. Av dem som ser TV, er den gjen-
nomsnittlige tidsbruken pr dag på 3 timer (Norsk medi
ebarometer 2013, s. 48). Forskningen bekrefter også at det 
skjer en forskyvning fra regulær TV til å se TV-program-
mer via internett. Adventistsamfunnets medieavdeling har 
vært klar over denne utviklingen i lang tid og har derfor 
bygd opp vårt tilbud av TV «on demand».

De programmene Adventistsamfunnet lager, blir sendt 
følgende steder:

• LifeStyleTV
• TV VisjonNorge
• Frikanalen
• Hopechannel.no
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Vi har et meget godt samarbeid med LifeStyleTV der våre 
sendinger blir sendt med mange repriser på forskjellige 
tider av døgnet. Vi får dermed god eksponering. Til tross 
for det, er telefonresponsen vi får til vår kontakttelefon 88 
00 00 77 høyere fra seere på TV VisjonNorge der vi bare 
har en times sending mellom kl 15-16 seks dager i uken.

Arnion – TV serie om budskapet i Åpenbaringen
I løpet av tidlig sommer 2014 gjorde vi studioopptak til 10 
programmer á 26 minutter bygget på budskapet i Åpenba-
ringens bok. Serien er et samarbeidsprosjekt mellom flere 
land. Manuskriptet er utviklet av Sven og Judith Fockner ved 
Stimme der Hoffnung i Tyskland. Det er Stimme der Hoffnung 
som har laget videoillustrasjonene i serien. Det er illustrasjoner 
uten tale, men likevel svært «talende». Opptakene til illustra-
sjonene er gjort med profesjonelle skuespillere. For deltakelse 
i dette samarbeidsprosjektet betaler vi kr 80.000. De norske 
programlederne er Kjell Aune og Melissa Myklebust.

meg@Gud
Høsten 2010 begynte planleggingen av trosbyggende 
materiell for tenåringer. Arbeidet var et samarbeid mellom 
ungdomsavdelingen og medieavdelingen. Som en del av 
dette materiellet laget medieavdelingen ti videoprogram-
mer der grunneleggende punkt i vår tro var tema. Video-
programmene ble laget etter en ide og manus utarbeidet av 
ungdomsleder, Victor Marley. To unge programledere som 
på det tidspunkt var studenter ved Newbold College, ble 
brukt til å presentere stoffet.

Bibelstudiet – Samtaleprogram
De senere årene har vi produsert et ukentlig program på 26 
minutter der temaet i den aktuelle ukens bibelstudium er 
tema. Vi har fire programledere som tar hvert sitt kvartal. 
Disse har med seg ytterligere 3-4 gjester i studio. De fire pro-
gramlederne er: Nina Myrdal, Terje Bjerka, Reidar J. Kvinge 
og Tor Tjeransen. Vi får god respons på disse programmene 
når vi er dyktige til å gi seerne en grunn til å ringe inn.

Tidens Tale TV
Tidens Tale TV er en programserie der redaktøren for Tidens 
Tale, Widar Ursett, inviterer gjester i studio for å gå dypere 
inn i et tema bladet har tatt opp. Serien er en måte å gjøre bla-
det mer kjent, samt å gjenbruke stoff som allerede er laget til 
bladet. Publisering av innhold gjennom flere kanaler er viktig 
for å oppnå høyere eksponering med begrensede ressurser.

Troens verksted
Predikantene i Norge er invitert til å spille inn noen av sine 
beste prekener i studio. Vi har fått svært gode tilbakemel-
dinger på denne programserien. For hvert program tilbyr 

vi særtrykk av teksten i talen. Oftest sender vi dette som 
digital fil. Vi har ikke et fast antall produksjoner av denne 
programposten. Opptak skjer når vi har kapasitet og avtaler 
med pastorene kan gjøres.

Tangert – Tro og Samfunn
Programposten Tangert er et aktualitetsmagasin der vi tar 
opp tema der samfunnsliv og trosspørsmål berører hver-
andre. Programleder Tor Tjeransen har hatt mange inter-
essante gjester i studio. Programmene på 26 minutter er 
en kombinasjon av innslag tatt opp i felt og samtale med 
en eller flere gjester. Når vi inviterer gjester fra forskjel-
lig miljø, er det en anledning til at programmene våre blir 
kjent i disse miljøene.

Direktesendinger
Høsten 2014 prøvde vi ut direktesendinger fra vårt studio 
på Vik i en programpost som ble kalt «Invitert». Program-
mene hadde både gjester og publikum i studio. Vi fikk 
nyttig kunnskap og erfaring gjennom denne serien. Det er 
ikke avklart om vi skal lage flere direktesendte program-
mer fra studio.

Bibelstudiet – Innlesning
De ukentlige bibelstudiene leses inn som lydfil. I utgangs-
punktet var dette en tjeneste beregnet på blinde og svak-
synte. Vi ser nå at flere seende også ønsker bibelstudiet 
som lydfil. Vi sender ut disse studiene til de blinde gratis. 
Andre brukere må kjøpe CD hvis de ønsker en CD. Lydfi-
lene er også tilgjengelige på www.bibelstudiet.no. Denne 
websiden er i sin helhet satt opp og driftet av frivillige 
knyttet til SDAWeb.

Resultater
For et par år siden dukket det opp en mann til sabbatssko-
len i en av våre menigheter. Ingen av medlemmene hadde 
sett ham før, men han deltok med gode innspill i samtalen 
om dagens studietema, så alle antok at han var adventist. 
Men det viste seg at den eneste kontakten denne mannen 
hadde hatt med adventister tidligere, var gjennom TV-
sendingene våre. Både mannen og hans kone var glade for 
å studere Bibelen sammen med den lokale pastoren. Nå er 
familien medlemmer i menigheten.

I vårt direktesendte program «Invitert» fortalte nitten 
år gamle Torleiv Lygren i november 2014 historien om 
hvordan han ble kristen. Etter at kristendommen ble kraftig 
kritisert i et av fagene på skolen, bestemte han seg for å 
kjøpe en bibel. Det ble en øyenåpner. Noe senere kom Tor-
leivs far over LifeStyleTV og de ble begge veldig interes-
sert i programserien «Stridens Hopp». Senere kom de til 
Adventkirken i Bergen og nå er Torleiv døpt.

Gjennom TV når vi mennesker vi ikke ville hatt mulig-
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het til å nå på andre måter. I sitt eget tempo kan søkende 
lære mer om Bibelens budskap.

Websider og sosiale media
www.adventist.no
Adventistsamfunnets offisielle webside, www.adventist.no, 
skal oppfylle flere forskjellige funksjoner. Den skal være et
• Utstillingsvindu for dem som ikke kjenner oss (hva 

skjer hos oss og hva mener vi)
• Gi kontaktinformasjon til dem som ønsker kontakt
• Formidle nyheter fra Adventistsamfunnet nasjonalt og 

internasjonalt (primært til medlemmer)
• Være en ressursside for våre medlemmer (aktivitetska-

lener, bibelstudier, blader)

Følgende analoge utgivelser publiseres også på  
www.adventist.no:
• Tidens Tale
• AdventNytt
• Bibelstudier

Google Analytics viser oss at i perioden 14. august til 14. 
september 2014 hadde www.adventist.no 3 318 økter med 9 
124 sidevisninger. Gjennomsnittlig tid per økt var på 2:27.

www.hopechannel.no
Hjemmesiden til Hope Channel er en annen svært viktig 
webside for Adventistsamfunnet. Gjennom denne siden 
strømmer vi en daglig TV sending på en time som repe-
teres gjennom hele døgnet. I tillegg blir alle våre TV-pro-
duksjoner publisert og tilgjengelige som TV «on demand». 
Google Analytics gir oss disse brukerdata i gjennomsnitt 
for 2013: Brukere pr mnd 1 500, 2 753 økter, 5 973 side-
visninger og 2 minutter 25 sekunder gjennomsnittlig tid pr 
økt. Vi har i noen år brukt sosiale medier for å promotere 
denne siden. Kampanjen på Facebook i forbindelse med 
lanseringen av meg@Gud genererte 18 000 nye besøkere 
på siden.

I et samarbeid med en rekke andre nasjonale avdelinger 
av Hope Channel er vi med på å finansiere et helt nytt de-
sign og ny funksjonalitet på Hope Channels hjemmesiden. 
Den nye siden vil bli lansert høsten 2015.

Sosiale media
Adventistsamfunnet er til stede på Facebook gjennom flere 
forskjellige konti. Ansvaret for innholdet på disse kontiene lig-
ger oftest hos den aktuelle enheten og ikke i medieavdelingen.

ADRA Facebook www.facebook.com/adranorway

NBI Facebook www.facebook.com/norskbibelinstitutt

NBF Facebook www.facebook.com/NorskBokforlag

SABU Facebook www.facebook.com/SABUinfo

SDA-DNU Facebook www.facebook.com/adventist.no

Hope Channel Facebook www.facebook.com/hopechannel.no

Hope Channel YouTube www.youtube.com/user/hopechannelnorge

Hope Channel Twitter https://twitter.com/hopechannel_no

De fire sistnevnte ligger under medieavdelingen. Vi ser at 
samspillet mellom Facebook og våre websider er viktig. 
Vi søker stadig å finne måter å bruke Facebook som gir 
størst mulig respons. Mange faktorer er avgjørende, men 
den viktigste enkeltfaktoren er trolig om vi klarer å skape 
interaksjon. Da vi meldte at Alastair Agbaje sluttet hos 
Adventistsamfunnet, oppfordret vi til å sende ham en 
hilsen via Facebooksiden til SDA-DNU. Det resulterte i 
142 likes, 29 kommentarer og 2 delinger og 2 001 personer 
ble nådd. Dette er den høyeste respons vi har hatt. Meldin-
gen om adventisters deltakelse i samtalen mellom russiske 
og ukrainske religiøse ledere nådde 1 436 personer. Mer 
ordinære postinger på FB vil nå noen hundre brukere. I 
forbindelse med konserten Wintley Phipps hadde i Eke-
berghallen under ØNDs årsmøte (14. juni 2014) brukte 
vi Facebooks mulighet til å betale for større synlighet. Vi 
brukte kr 240 og nådde med det 6 400 personer generert 
gjennom betalingstjenesten. Det er ikke mulig å vite om 
dette hadde direkte resultater i form av frammøtte. NBI har 
større erfaring med direkte resultater fra betalt annonsering 
eller fremming av innlegg på Facebook. De kan også måle 
responsen direkte i antall nye påmeldinger.

Gjennom annonser på Facebook har vi hatt stor effekt 
de siste årene. Medieavdelingen har hvert år brukt Face-
bookannonser for å skape oppmerksomhet om våre største 
evangeliserende serier og vårt On Demand tilbud. Det har 
gitt varig økte besøkstall på www.hopechannel.no.

Websider for menighetene
Medieavdelingen har ikke hatt kapasitet til å hjelpe lokale 
menigheter til å få funksjonelle hjemmesider. De frivillige 
som er organisert i SDAWeb, har gjort en veldig viktig 
innsats ved å tilby et opplegg for hjemmesider til lokalme-
nighetene. Adventistsamfunnet er svært takknemlig for den 
hjelpen de frivillige yter på dette området.

Wikipedia
Wikipedia er en svært viktig kilde til kunnskap om et gitt 
tema. Artikkelen på norsk Wikipedia om Syvendedags 
Adventistsamfunnet ble fullstendig oppdatert med kildehen-
visninger til trykte kilder i juni 2011. Siden den gangen har 
artikkelen på norsk Wikipedia vært overvåket av avdelingen.

Sommeren 2011 ble det opprettet en egen artikkel på 
norsk Wikipedia om unionsleder Reidar J. Kvinge.
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Bibelstudiet som lydfil på web
Avdelingen sørger for innlesning av de kvartalsvise bibel-
studieheftene på lydfil. I mange år har dette vært et tilbud 
til blinde og svaksynte. I løpet av perioden 2010-2015 har 
mange seende blitt bruker av denne ressurssen. Innlesnin-
gen skjer av frivillige, og ressurssen er gjort tilgengelig for 
et større publikum gjennom frivillige i SDAWeb. Statistik-
ken viser at det er mellom 320 og 220 brukere av denne 
tjenesten hver uke (januar 2015). Tjenesten brukes hele 
uken, men med en tydelig topp på sabbaten.

ADAMS  
– Adventist Digital Asset Management System
I flere år har Adventistsamfunnet i Norge hatt et profesjo-
nelt arkivsystem for bilder og andre digitale ressursser. 

I februar 2015 ble det klart at Generalkonferensen ved 
kommunikasjonsavdelingen og Adventist Review tar over 
det finansielle ansvaret for systemet og vil gjøre det til-
gjengelig for Adventistsamfunnet globalt. Systemet krever 
innlogging, men det er utviklet en webside der utvalgte 
bilder vises for fri nedlasting for publikum. http://public.
adventist.no/fotoweb/. 

Handlingsplanen 2010-2015
Nedenfor følger en skjematisk rapport i henhold til punkter 
i handlingsplanen som vedrører medieavdelingen. Punk-
tene finnes på to nivåer i handlingsplanen: 1. Ambisjon og 
2. Tiltak.

TILTAK KOMMENTAR

Synliggjøre miljøgevinsten ved vegetarkost Utført gjennom artikler i ekstern presse og egne blad, samt i 
egenproduserte TV programmer.

Det tilbys kurs i web-evangelisering Kurs i regi av TED 23.-27. mars 2012

Lage evangeliseringsmateriell og læremidler rettet mot ung-
dom i samarbeid med skolene

Trosopplæringsopplegg for ungdom i serien meg@Gud var 
ferdig til bruk høsten 2013.

Lage en presentasjon av vår tro rettet mot ungdom Trosopplæringsopplegg for ungdom i serien meg@Gud var 
ferdig til bruk høsten 2013.

Adventistsamfunnet og menigheten bruker web og sosiale 
media

Bruken av sosiale medier har økt betydelig i løpet av perio-
den (se eget punkt ovenfor). Hovedsiden på web har hatt en 
omfattende oppgradering i løpet av perioden.

Tilby menighetene verktøy og forvaltning for egne hjem-
mesider

Den frivillige gruppen i SDAWeb har tilbudt dette.

www.adventist.no er et oppdatert ressurssted
– som viser vår tro og lære
– for hvordan man kan bruke sine talenter i menigheten
– for hva Åndens frukt er i praktisk handling
– for betraktninger om aktuelle temaer
– med linker til overførte gudstjenester og linker til lagrede 

taler
– med ønskelig, aktuell og nødvendig informasjon
– med alle ressurser som finnes til sabbatsskolen lett tilgjen-

gelig

I hovedsak er vår webside oppdatert med denne type 
informasjon. Studieheftet for voksen sabbatsskole ligger 
tilgjengelig, men vi ønsker å få på plass en bedre løsning. 
Vi må også finne en løsning for å ta betalt for slike ressurser 
på nett. Adventistsamfunnet har ikke økonomi til å tilby alt 
innhold gratis. Vi trenger også å finne passende løsninger for 
å tilby aktuelle ressurser for barnesabbatsskolen på nett.

AMBISJON KOMMENTAR

Menigheten omtales positivt i det offentlige rom som trover-
dige kristne minst en gang månedlig

Det har ikke latt seg gjøre å få et system som kan gi en 
eksakt rapport for hvor ofte Adventistsamfunnets menighe-
ter omtales i lokalpressen. Ambisjonen skal neppe forstås 
dit hen at hver lokalmenighet skal figurere i lokalpressen 
hver måned, men når det arrangeres ting av betydning for et 
lokalsamfunn får vi dekning. Vårt Land siterer jevnlig fra 
Adventnytt. Våre TV sendinger og websider representerer 
også positiv omtale av adventister i det offentlige rom.
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Menighetsmisjonsavdelingen
RAPPORT FOR PERIODEN 2010-2015

Ved Kjell Aune, avdelingsleder

Ved generalforsamlingen i 2010 ble det vedtatt å legge 
menighetsmisjonsavdelingen under distriktslederne.  

Det viste seg etter hvert at det ikke var noen heldig løsning 
(bl.a. fordi man nok følte at ressurser, initiativ og tiltak burde 
koordineres fra sentralt hold), og avdelingen ble etter et års tid 
i praksis lagt på unionslederen.  Undertegnede kom hjem fra 
misjonsfeltet i 2012 og ble fra 1. september bedt om å ta an-
svar for Norsk Bibelinstitutt og menighetsmisjons avdelingen. 
Tidligere har stillingen som rektor for NBI vært en full stil-
ling, og avtalen med undertegnede var at det skulle primært 
fokuseres på menighetsmisjons avdelingens ressurser. Denne 
rapporten er i praksis en rapport fra høsten 2012-2015. Arbei-
det i avdelingen har altså i stor grad ligget nede halve denne 
perioden, og dette lider vi fremdeles av (manglende bevissthet 
om menighetsmisjonen, manglende bevissthet om tilgjengelig 
materiell, lav lokal aktivitet, osv). At avdelingsansvaret nå er 
lagt til en fra før full stillingsbeskrivelse ved brevskolen tilsier 
at avdelingen fremdeles ikke får den fulle oppmerksomheten 
som kunne være ønskelig.  Menighetsmisjons-arbeidet er fra 
unionsstyrets side stipulert som en 20% stilling, p.g.a den 
økonomiske situasjonen i unionen.

Siden undertegnede har ansvar både for brevskolen og 
for menighetsmisjonen, har det vært jobbet en del med 
prosjekter som har nytte for begge to. Eksempler på det er 
• Den nye Bibelgaveplanen (revidert og redesignet)
• Elektronisk ressursbank
• Materialet ADVENTIST, som brukes både som kurs og 

som brosjyremateriell for å presentere Adventistsam-
funnet for besøkende i våre kirker, ikke-SDA ansatte, 
foreldre ved våre skoler, osv.

• Serien PROFETIENS VERDEN, som er tilgjenge-
lig både som kurs og som serie til bruk for private 
bibelstudier og gruppestudier i regi av menigheter og 
enkeltpersoner.

• Materiell som kan ha gjensidig nytte.
Andre prosjekter det har vært jobbet med de siste 2-3 årene 
er:
• Rydding i og vurdering av ressursene i ressursbanken. 

Vi har kvittet oss med noe gammelt materiell.
• Lage og tilgjengelig gjøre lister over ressurssenterets 

materiell.

• Revisjon og nytrykk av den lille traktaten «En time 
med din Bibel»

• www.adventist.no > Avdelinger > Menighetsmisjons-
avdelingen er brukt aktivt, og tre typer ressurser gjort 
tilgjengelig elektronisk:
1. Bøker, hefter og brosjyrer i pdf format, som kan 

lastes ned elektronisk, og leses på dataskjerm, nett-
brett, telefon, Kindle eller skrives ut.

2. Fullstendig liste over ressurser tilgjengelig ved hen-
vendelse til ressurssenteret. Det gjelder trosoversik-
ter, traktat-serier, smågruppemateriale, bibelstudier, 
småbøker og hefter, materiale spesielt for barn og 
unge, NBI materiale og annet.

3. Link til NBIs nye elektroniske ressursbank, som 
dermed fungerer også som en menighetsmisjons res-
surs. Her kan man selv laste materiale om bibelske 
tema, tro og livsstil. Man kan lese det på data-
skjerm, nettbrett, telefon, Kindle eller skrive det ut.

• Revisjon av bøkene «BESLUTNINGER» og «DET 
EVIGE LIV», som er gjort tilgjengelig elektronisk i pdf 
format.

• Heftet «HENVISNINGER TIL SKRIFTEN» i revidert 
og redesignet utgave er gjort tilgjengelig elektronisk i 
pdf format.

• Traktaten om GUDS LOV er redigert og utgitt på nytt 
elektronisk.

• Tre komplette serier med BIBELSTUDIER er utgitt 
elektronisk.

• Det er skrevet artikler og laget annonser i Advent 
Nytt som har hatt til formål å informere og inspirere 
til aktivt vitnearbeid, og informere om tilgjengelig 
misjonsmateriell. Undertegnede har også i den forbin-
delse minnet leserne om at jeg er tilgjengelig for lokale 
menighetsmisjons arrangementer (møter, kurs, osv.). 
Det er imidlertid liten interesse for slike arrangement.

• Det har vært arrangert to områdemøter i ØND, i sam-
arbeid med distriktsleder. Her har vi snakket bl.a. om 
menighetsmisjon og tilgjengelig materiell.

• Avdelingen og materiell er promotert rundt i lokal-
menigheter, ved arbeidermøter, ledertreff, årsmøter, 
områdemøter og sabbatsgudstjenester.

Menighetsmisjonsavdelingen
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Sabbatsskoleavdelingen
RAPPORT FOR PERIODEN 2010-2015

Ved Nina Myrdal, leder for sabbatsskoleavdelingen

Sabbatsskolen er et unikt forum for å samtale om bibe-
lens budskap, dele troserfaringer og be i en trygg og 

uformell sammenheng. Sabbatsskolen som konsept har et 
stort og ikke fullt utnyttet potensial. Som adventister er vi 
kjent for å ha stor bibelkunnskap og mye av dette skyldes 
nok vår lange sabbatsskoletradisjon for voksne. Dette er en 
arv sabbatsskoleavdelingen ønsker å forvalte og videreut-
vikle. Derfor er kanskje noe av det viktigste arbeidet som 
kan gjøres i sabbatsskolen å legge til rette for at den skal 
oppleves relevant og interessant for unge voksne. 

I perioden har det blitt arrangert noen kurs for bibelstu-
dieledere i enkeltmenigheter og på forskjellige ledertreff. 
Lederen for sabbatsskoleavdelingen opplever at behovet 
for støtte og veiledning i de lokale menighetene er stort. 
Nesten ukentlig mottas det henvendelser fra bibelstudie-
ledere. Sosiale medier har vist seg å være en god måte å 
samtale med dem på, særlig på fredag kveld.

Bibelstudieheftene blir brukt av adventister over hele 
verden. Det samler oss som kirkesamfunn, men det byr 
også på utfordringer. Det er ingen hemmelighet at bibel-
studiene i adventistsammenheng ikke alltid oppleves som 
dynamiske og spennende. Hver uke utarbeides det det der-
for flere hjelpemidler til bibelstudielederne. Terje Bjerka 
lager en bibelstudieguide. Her gis det en enkel oversikt 
over de viktigste bibeltekstene i heftet, slik at studiet blir 
et bibelstudium og ikke et heftestudium. Takk, til Terje for 
dette verdifulle bidraget. Undertegnede lager hver uke tips 
til bibelstudiet. Disse tipsene er først og fremst beregnet 
på unge voksne og legger vekt på å gjøre bibelen relevant 
i hverdagen. I samarbeid med Norsk bokforlag har sab-
batsskoleavdeling i perioden gjort noen små grep for å 
gjøre bibelstudieheftene, mer attraktive. Heftene har fått 
mer farge, misjonsfortellingene har fått en mer naturlig 
plassering i heftet, det er lagt til tips for bibelstudieledere 
bakerst i heftet og man kan finne informasjon om temaene 
for kommende bibelstudier for ett år fram i tid. I tillegg 
får man et lite glimt av hva som skjer i sabbatsskoler rundt 
omkring i Norge gjennom spalten «åtte faste».

Hvert kvartal gjøres det tilgjengelig en misjons dvd med 
flere korte misjonsfilmer, som forteller hvordan sabbats-
skolegavene brukes. Stor takk til Rolf Angelsen som gjør 
dette arbeidet på dugnad og på den måten gir oss inspira-
sjon til å dele det vi har. Dette er et viktig virkemiddel for 
å gi misjon en sentral plass i sabbatsskolen.

Sabbatsskoleavdelingen skylder også Hope Channel en 
stor takk for det arbeidet som gjøres der med å lage ukent-
lige sabbatsskoleprogrammer som sendes på radio, tv og 
nett. Tilbakemeldingene på disse er positive og er et viktig 
og godt tilbud til medlemmer som bor i utkantstrøk. I til-
legg til at vi har en seergruppe blant ikke-medlemmer. 

For å sikre rekruttering og vekst i sabbatsskolen, bør det 
i perioden som kommer, satses spesielt på unge voksne. 
Det bør utvikles noe alternativt bibelstudiemateriell som 
oppleves relevant og trosstyrekende og man bør utruste 
personer til å være sabbatsskoleambassadører.

Sabbatsskoleavdelingen
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Predikantavdelingen
RAPPORT FOR PERIODEN 2010-2015

Ved Reidar J. Kvinge, avdelingsleder

Predikantavdelingen består av unionsleder, distrikts-
lederne, pastorenes representant i DNUs styre, samt 

leders assistent.
Predikantavdelingen er ansvarlig for DNUs tilbud til 

faglig oppdatering og inspirasjon av pastorene, noe som i 
hovedsak har blitt ivaretatt i distriktenes- og de landsdek-
kende pastorsamlinger. Av de større treffene kan nevnes 
følgende:
2011  Skandinavisk samling av pastorer i København, 

med fokus på adventistidentiet og åndelig fornyelse.
2011  DNU samling av pastorer på TVS, med fokus på 

menighetsplanting og evangelisering i det norske 
samfunn.

2012  DNU samling av pastorer på TVS, med fokus på 
media og evangelisme.

2012  TED samling i Rogaska, Slovenia, for hele divi-
sjonen med pastorer og ektefeller, under tittelen 
«Making God known in Europe».

2013  DNU samling av pastorer på Halvorsbøle, med 
fokus på relasjonsbasert ledelse.

2014  DNU samling av pastorer på Halvorsbøle, med fo-
kus på pastorens hverdag og en målrettet menighet.

2015 Felles nordisk samling på Tjøme, med pastorer og 
lærere. Fokus var på skapelse, ungomsarbeid og 
Åpenbaringsboken.

Samlingene er åpne for ektefellers deltagelse. Noen få 
benytter seg av denne muligheten.

Det har i tillegg vært avdelingens ønske å være til opp-
muntring for pastorfamilien som et hele, med ektefeller, 
barn, pensjonister og enker. Denne «familien» utgjør ca 
200 medlemmer. Alle sammen spiller en rolle i det evan-
geliske arbeid, og det er ønskelig å takke for innsatsen i 
årenes løp og oppmuntre til videre engasjement der styrken 
tillater det. Hvordan man best kan være til oppmuntring 
kan diskuteres. Her er det rom for nytenkning, men avde-
lingens assistent har i alle fall funnet glede i å lage hjem-
melaget julemarsipan og bursdagshilsninger til samtlige, 
samt små gaver til barna. Det har også blitt lagt vekt på å 

gjøre noe hyggelig for pastorfamilien i helgene, ved guds-
tjenestebesøk i deres område. Det skal sies at de som har 
nytt best av dette er de som bor lengst unna, da vi gjerne 
har bodd i familiens hjem hele helgen. Seniorene har også 
hatt tilbud om en årlig dagstur til diverse attraksjoner. 
Dette har bidratt til å styrke de bånd som er i «familien».

Den norske union var underbemannet på pastorer i 
begynnelsen av perioden. Det ble derfor gjort anstrengelser 
for å rekruttere personer fra utlandet. Arne Pastor og Alas-
tair Agbaje var blant de første som gjorde sin entré. Arne 
lærte seg norsk i rekordfart, og har tjenestegjort i Grenland 
og Sauherad. Dessverre har vi mistet Alastair, men han 
rakk å sette sitt fotavtrykk blant studentene i Oslo før han 
ble kalt og takket ja til å være internatleder og kapellan ved 
Newbold College. Så kom May Anette Stølen nyutdannet 
tilbake til Norge med sin brudgom Damiano fra Italia. De 
er nå begge pastorer i Rogaland. Andrew Campbell, gift 
med norske Anneli Sigvartsen, lærte seg utmerket norsk 
under studietiden. Han er, i likhet med Melissa Myklebust 
og David Kingsley Kendel, såkalt «intern» pastor. De 
arbeider i henholdsvis  Tromsø, Bergen og Oslo.

Og så må vi nevne det spennende prosjektet i Alta. Der 
har vi et ungt ektepar fra Albania ved navn Suzane og Aldo 
Ziko som tjenestegjør på ettåringslønn. Der det tidligere 
var kun tre eldre medlemmer, samles nå mellom 25 og 35 
personer fra ulike land til gudstjenester og masse aktivite-
ter gjennom uken. Dette er til stor inspirasjon for resten av 
Norge. Vi ser at det er et stort potensiale for å arbeide blant 
innvandrere.

Dagens pensjonister blir sprekere og sprekere. 70 år er 
nå den offisielle alder for pensjonisttilværelsen. Men med 
de grå hår kommer også visdommen, og mange har enda 
kapasitet til å gjøre en forskjell i menneskers liv. Vi kan 
nevne Kåre Kaspersen, Rolf Kvinge, Willy Hugstmyr, Odd 
Henrik Olsen, Finn Myklebust, Reidar Larsen, og Terje 
Bjerka som står på og er til velsignelse.

Av «familiemedlemmer» som er lagt til hvile i denne 
perioden kan vi nevne Cathy Berger, Randi Dyresen, Randi 
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Frivold, Øivind Gjertsen, Gudny Guleng, Myrthle Jawor-
ska, Eli Knowlden, Elna Lie, Kezia Lind, Hagen Lykseth, 
Edith Nordvåg, Ågot Opsahl, Thorolf Gunn Paulsen, Edel 
Reichelt, Magne Rosen, og Emmely Torjusen. Det er med 
takknemlighet vi minnes deres innsats som misjonsarbei-
dere.

Når det gjelder den videre rekruttering, ser det ganske 
lyst ut. Ved Newbold College er det fortiden flere elever 
som vurderer pastoryrket.

Siden det nærmest kreves å ha en mastergrad for å kunne 
bli nyansatt som pastor i Norge i dag, har flere av våre 
regulære pastorer latt seg inspirere til videre utdanning og 
tatt et deltidsstudium som spenner over flere år. Marianne 
Kolkmann fullførte sin mastergrad ved Newbold College i 
2013, og Arne Kristian Andersen, Harald Giesebrecht, Tom 
Angelsen, Vidar Hovden og May Anette Tallini er på god 
vei til å gjøre det samme. Arne Pastor har nylig fullført en 
doktorgrad i teologi.

Vi gleder oss over den misjonsiver som kommer til ut-
trykk ved Matteson Misjonsskole. Selv om denne skolen 
ikke er under Predikantavdelingen, er det vårt ønske å 
støtte og oppmuntre lederne der.

Ikke alle av våre menigheter er velsignet med egen 
pastor. Det rettes derfor en STOR TAKK til forstandere og 
lekfolk som iherdig og utrettelig bretter opp ermene for å 
samle, nå ut til og gi åndelig føde til sine medsøsken og 
interesserte.

Må Guds ord ha fremgang og bli spredt vidt omkring.1

Må håpets Gud fylle oss alle med glede og fred i troen, så 
vi kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft.2 

__________
1 Apg 12,24
2 Rom 15,13

Predikantavdelingen
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Norsk Bibelinstitutt
RAPPORT FOR PERIODEN 2010-2015

Ved Kjell Aune, rektor

Undertegnede ble bedt om å ta over som rektor ved 
Norsk Bibelinstitutt fra 1. september 2012, da Roger 

Robertsen reiste til Israel. Vi har siden da gått igjennom 
en stor omstillingsprosess, for å føre brevskolen og dens 
tilbud inn i en ny tid. Selv om rektorstillingen ved brevsko-
len tradisjonelt har vært en full stilling, ble undertegnede 
bedt om å ta ansvar for menighetsmisjons avdelingen også 
(stipulert til 20% stilling). 

Her er en punktvis rapport over en del av det som har 
skjedd i NBI de to og et halvt siste årene:
• Vi har fått et nytt grafisk, mer moderne tilsnitt: Ny 

logo, fargekoder, design …
• Vi har fått helt ny nettside med «min side» funksjonali-

tet, der elevene kan opprette sin egen profil, gå inn med 
eget brukernavn og passord, lese og svare på kursbrev, 
se hele sin kurshistorikk, etc. De fleste ønsker kurs på 
papir, men vi vil være i forkant av utviklingen og ha et 
fullverdig online tilbud klart etter som dette blir mer 
populært.

• Flere nye kurs er utgitt: meg@Gud, kurset ADVEN-
TIST, Bakom Bibelen (vil skifte navn til «Arkeologien 
og Bibelens Verden» og et nytt kurs i Johannes Åpen-
baring. Vi er også underveis med et nytt helsekurs.

• De nye kursene er tilgjengelig som nettkurs (etter hvert 
også som papirkurs), og flere av de «gamle» kursene 
er også nå tilrettelagt som nettkurs. Så langt er 7 kurs 
tilgjengelig som nettkurs, og flere er underveis. Målet 
er at vi innen et år eller to har de fleste av NBIs kurs 
tilgjengelig både på nett og papir.

• Samtidig med at «gamle» kurs legges på nett sørger vi 
for å revidere og grafisk forbedre også de papirbaserte 
kurs versjonene, slik at de fremstår moderne og friske.

• Vi har fra og med høsten 2014 gått nye veier når det 
gjelder annonsering, for å få nye elever for en lavere 
kostnad. For første gang i historien sendte vi sist høst 
ikke ut noen trykte brosjyrer gjennom Posten. Brosjyrer 
ble kun delt ut manuelt av menighetene selv. Det ble 

etter hvert for dyrt å ha storutdelinger gjennom Posten, 
i forhold til den responsen vi fikk. Nå annonserer vi på 
Facebook og Internett (Google AdWords). 
o Fra midten av august til begynnelsen av februar, da vi 

har drevet aktiv annonsering på Facebook og inter-
nett/Google AdWords, har vi hatt denne responsen:
– Facebook: 1.153.801 visninger, 24.307 klikk inn 

på NBIs nettside
– Adwords: 17.508.940 visninger, 46.430 klikk inn 

på NBIs nettside
• 3. og 4. kvartal 2014 fikk vi 424 nye elever stort sett 

ved elektronisk annonsering, og det er nesten det sam-
me som året før med massiv brosjyreutsending (444). 
Vi skal imidlertid merke oss at å få disse nye elevene 
(424) har kostet akkurat halvparten av hva det kostet å 
få det samme antall (444) året før.

• Det er altfor mange menigheter som ikke er med i fel-
lesaksjonene. 27 av landets noen-og-femti menigheter 
var med på kampanjen sist høst, altså halvparten. Tenk 
hvilke elevtall vi kan få hvis alle ble med? 

• Vi har hatt en del lokalarrangementer i samarbeid med 
menigheter, der vi har invitert elevene lokalt til seminar 
i kirken. En rekke elever som aldri ellers besøker våre 
kirker har kommet på disse arrangementene.

• Brevskolens aktivitet og tilbud er blitt profilert ved 
mange sabbatsgudstjenester rundt i landet.

• NBI har spilt en viktig rolle i forbindelse med de fel-
leskampanjer som har blitt arrangert gjennom perioden, 
ved at vi har utgitt kurs som en viktig del av kampan-
jeopplegget: Apokalypsis (2010), Fenomenet Paulus 
(2011), meg@Gud (2013).

• NBIs kontoransvarlig gjennom mange år, Veslemøy 
Hogganvik, ble pensjonist sommeren 2014, og Mari-
anne D. Kolkmann har tatt over stillingen. Vi takker 
Veslemøy for en fantastisk innsats for NBI. Hun har 
satt spor etter seg. Marianne har vist stor vilje og evne 
til å ta over alle de oppgaver stillingen innebærer, og 
gjør en fantastisk jobb!
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• Vi har 3,2 stillinger ved NBI, fordelt på 6 ansatte (de 
fleste er altså deltid). Vi har en flott gruppe medarbei-
der! Vi har en god ånd iblant oss, og vi utfyller hver-
andre med våre evner på en flott måte. Elevene gir oss 
også veldig gode tilbakemeldinger vedr. den oppfølging 
de får fra brevskolen sin side.

Takk til alle medarbeidere, og til alle medspillere blant 
ansatte i Adventistsamfunnet. Takk til alle rundt i menig-
hetene som støtter NBI med utdelinger, besøksvirksomhet, 
gaver og med forbønn. Dette er ikke forgjeves. 81 av våre 
elever er (oss bekjent) blitt døpt i perioden 2010 – 2014 
(hele år), og det er en vesentlig prosent av DNUs totalt 
antall døpte. Det vil si at brevskolen spiller en viktig del-
rolle i å lede mennesker til Kristus, til forståelse av Guds 
sannhet, og til dåp.

Norsk Bibelinstitutt
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Skoleavdelingen
RAPPORT FOR PERIODEN 2010-2015

Ved Nina Myrdal, skolesekretær

SKOLENE OG BARNEHAGENE
Skolene og barnehagene er en del av Adventistsamfunnets 
satsning på barn og ungdom og er en viktig del av Adven-
tistsamfunnets utadrettede virksomhet.  

Barnehagene
Nytt i denne perioden er at vi i Adventistsamfunnet har 
fått to barnehager. En tilknyttet Torderød skole i Moss, og 
en tilknyttet Tyrifjord barne- og ungdomsskole. Torderød 
barnehage har eksistert en stund, men det var privateid 
inntil januar 2012. Tyrifjord barnehage startet sin drift i 
august 2015. 

Elever og barn
På skolene våre har vi over 900 elever og i barnehagene 
er det cirka 30 barn. Under halvparten av disse har for-
eldre eller besteforeldre som er adventister. Det betyr at 
de resterende elevene og deres familier bidrar til å utvide 
Adventistsamfunnets bekjentskapskrets og gjøre oss kjent i 
storsamfunnet. 

De ansatte
De rundt 200 ansatte (mange er deltidsansatt) på skolene 
og i barnehagene våre har valgt arbeidsplassen sin fordi 
de liker å formidle, og fordi de trives sammen med barn 
og ungdom. Men for veldig mange av dem er det også 
en annen grunn. De fleste av lærerne på skolene våre, 
også de som ikke er adventister, er glad i Jesus og ønsker 
ikke bare å formidle et fag, men hva Jesus betyr for dem. 
Dette er krevende og kan på mange måter sammenlignes 
med pastorenes arbeid. Adventistsamfunnets skolefilosofi 
sidestiller disse to oppgavene, de er to sider av samme sak. 
Både læreren og pastoren jobber med å påvirke mennesker 
og lede dem til tro. Selvfølgelig skjer dette med respekt og 
uten manipulasjon. Selvfølgelig er dette et tilbud og ikke 
tvang. Selvfølgelig skal elevene kunne takke nei, selv om 
læreren ønsker et ja. Det at elevene og barna kommer fra 
så mange forskjellige bakgrunner på skolene og i barneha-
gene våre – viser at lærerne får til å påvirke med respekt.

SKOLEAVDELINGEN
I skoleavdelingen har stillingsprosenten i perioden vært 
på 80%. Skolesekretæren er den eneste tilsatte i denne 
avdelingen. 

DNU håndterer lønnsarbeidet til alle skolene unntatt 
TVS. Tjenesten blir fakturert, men tilsvarende beløp har 
blitt ytt som bevilgning. DNU fører også regnskap for 9 av 
11 grunnskoler og for begge barnehagene.

Representanter fra DNU har møte- og talerett i alle 
skolestyrene. DNU har medansvar for at lover og regler 
følges og at særpreget til skolene blir ivaretatt og videre-
utviklet. DNU har derfor også en støtte og veilederrolle, 
for skolestyrene og rektorene. I løpet av perioden har det 
blitt arrangert to kurs for skolestyremedlemmer, det ene 
i samarbeid med Kristen Friskolers Forbund (KFF). Det 
har også vært avholdt 25 rektormøter. En viktig del av 
veilederfunksjonen er å holde kurs. I løpet av perioden 
har skolesekretæren bidratt med over 60 kurs/foredrag for 
ansatte og foreldre. 

Som en del av skoleavdelingens veiledningsfunksjon 
arrangeres det årlig en skolekonferanse. På disse har det 
deltatt fra 80 til 130 ansatte fra skolene. I 2015 var det en 
felles pastor og lærerkonferanse. Hver høst i perioden, 
før skolestart, har skoleavdelingen arrangert kurs for nye 
ansatte på skolene.

Hvert femte år har TED lærerstevne. I 2014 var dette 
i Serbia. Over 30 lærere deltok for å få åndelig og faglig 
påfyll.

Alle adventistsskolene er medlemmer av KFF. Rekto-
rene møter årlig på en lederkonferanse og de deltar også 
sammen med andre ansatte på kurs og seminarer gjennom 
året. Høsten 2014 ble Raimo Hansen, assisterende rektor 
på TVS, valgt som vararepresentant i KFFs styre. 

Samarbeidet mellom skolene
Skoleavdelingen legger til rette for samarbeid mellom 
skolene. De fleste planer legges i samarbeid med skole-
lederne. Bruken av læringsplattformen It’s learning er 
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en av disse samarbeidsarenaene. Leif Norman de Lange, 
lærer på Torderød skole, gjør en flott dugnadsinnsats som 
administrator for plattformen. It’s learning-samarbeidet bør 
videreutvikles. 

Skolene har et felles tillegg til den generelle delen av den 
offentlige læreplanen og til de offentlige fagplanene som 
er godkjent av myndighetene. De to siste årene har myn-
dighetene hatt større fokus på utvikling av lokale lærepla-
ner. Når det gjelder de private skolene har myndighetene 
uttrykt en tydelig forventning om at skolenes særpreg må 
framkomme også i de lokale læreplanene. Skoleavdelin-
gen har en koordinerende rolle i arbeidet med utvikling av 
disse på skolene våre og har arrangert flere samlinger der 
lærere fra forskjellige skoler har vært sammen for å skrive 
læreplaner. 

Leirskole, Basecamp 8, Absolutt niende og 
Absolutt tiende
For å kunne gi elevene et bedre tilbud enn man kan klare 
som enkeltskole, har man faste årlige samarbeidsprosjek-
ter for elevene. Nytt i denne perioden er at man i 2014 
og 2015 også laget et arrangement for åttende trinn. Det 
betyr at fra elevene går på sjuende trinn til de er ferdige 
med grunnskolen får de mulighet til å treffe alle de andre 
elevene fra samme årskull ved alle skolene våre.  Dette er 
et svært viktig arbeid av mange grunner. De viktigste grun-
nene er at det gir mulighet til trosutvikling for elevene og 
rekruttering til TVS. Elever med adventisttilknytning som 
ikke går på adventistsskoler er velkommen til alle disse ar-
rangementene. Her er en nærmere beskrivelse av dem:

Leirskole, sjuende trinn: Elevene reiser til Langedrag 
naturpark og får undervisning av leirskolelærerne i blant 
annet miljø og dyrevelferd. I naturparken er det mange 
slags norske dyr som elevene får stifte bekjentskap med. 
Blant annet ulver. Vi setter vårt eget preg på leirskoleopp-
holdet og har med en pastor som holder andakter morgen 
og kveld.

Basecamp, åttende trinn: Elevene reiser til Mesnali i 
nærheten av Lillehammer, rett etter nyttår. Her står adven-
tistsskolene selv for undervisningen. I denne uka jobbes 
det aktivt med å gi elevene eksempler og erfaringer med 
alternativer til rus. Ved hjelp av aktive verdivalg oppfor-
dres de til å gjøre egne valg som de kan stå for i møte 
med ungdomskulturen. Under kveldsmøtene presenteres 
elevene for den bibelske personen Daniel. Leiren er et 
samarbeid mellom skolene, SABU og NHA. Studenter fra 
Newbold inviteres til å være medhjelpere på leiren.

Absolutt niende, niende trinn: På høsten samles elev-
ene på Vegårtun på Sørlandet sammen med pastorer og 
lærere. Målet med uka er å gi elevene et positivt bilde av 
troen og menigheten. Meningen er at arbeidet skal følges 

opp når elevene er tilbake i sine respektive menigheter/
skoler. Oppfølgingsarbeidet fungerer godt noen steder 
og har vært vanskeligere å få til andre steder. Adventist-
samfunnet bidrar økonomisk til dette arrangementet og 
prosjektet er et samarbeid mellom skolene og SABU.

Absolutt tiende, tiende trinn: I november inviterer 
TVS til langhelg der de orienterer om sitt tilbud.

Læremidler og ressurser
Det er behov for læremidler, spesielt der SDA-undervis-
ningen avviker fra undervisningen i offentlig skole. Adven-
tistsamfunnet har derfor deltatt i et prosjekt ledet av Norsk 
Lærer Akademi (NLA), Norges eneste kristne utdannings-
institusjon for lærere, for å lage lærebøker i Kristendoms 
livssyn- og religionskunnskap for kristne friskoler. Fire 
lærebøker har blitt utgitt for ungdomsskolen. Marion Eli-
senberg har bidratt i dette arbeidet både som skolesekretær 
i forrige periode og på dugnad i denne perioden. Skolese-
kretæren har også bidratt noe til disse lærebøkene.  I løpet 
av høsten 2015 kommer den første av tre lærebøker i KRL- 
for mellomtrinnet. Antra Sunde, inspektør på Møllebak-
ken skole, og skolesekretæren har bidratt i arbeidet med 
utviklingen av de sistnevnte bøkene. Det bør også utvikles 
eget materiell for KRL-undervisningen på skolene våre og 
det er et ønske fra skolene våre. 

I faget mat og helse er det startet et arbeid med å lage en 
lærebok for sjuende trinn.  Anine Indahl Lauterer hospi-
terte i skoleavdelingen og har gjort en stor jobb med dette. 
Forhåpentligvis kan dette arbeidet ferdigstilles i neste pe-
riode, i tillegg til at vi får laget en lærebok for niende trinn.

ADRA lager hvert år et ressurshefte til bruk på skolene 
i forbindelse med den årlige hjelpeaksjonen. I forbindelse 
med de årlige temaukene (bønneukene) lager skoleavdelin-
gen hvert år et ressurshefte til bruk for pastorer og lærere. 

Når utfordringer oppstår
Skolesekretæren har stilt opp når utfordringer og vanske-
lige situasjoner har oppstått på skolene eller i barnehagene 
våre. Denne perioden har det vært spesielt en skole som 
har fått mye hjelp, blant annet ved at skolesekretæren har 
vært skolestyreleder.

Viktig fokus framover
For å kunne opprettholde skolenes særpreg er det ønske-
lig å ansette flest mulig adventistlærere. Dessverre har vi 
litt for få utdannende lærere i menighetene våre til å dekke 
skolenes behov. I perioden som kommer, bør derfor sko-
leavdelingen arbeide aktivt med å rekruttere adventistung-
dom til lærerutdanning.

Skoleavdelingen
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Basecamp 8. Elevene lager snøskulptur.

SDA-SKOLESTATISTIKK PR. 1. OKT* 2011-2013
Skole A 11 A12 A13 B11 B12 B13 C 11 C 12 C13 D11 D12 D13 E11 E12 E13 F11 F12 F13 G11 G12

Engesvea skole 60 60 60 40 43 40 22 25 23 28 18 17 28 26 22 7 6 2 11 13

Mokollen skole 70 80 80 70 75 80 39 38 46 31 37 34 18 20 17 4 7 10 15 22

Nidelven skole 60 60 60 51 42 24 27 21 14 24 21 10 5 5 0 6 8 14 14

Rosendal skole 230 230 230 105 108 103 63 64 67 42 44 36 34 36 41 8 8 6 21 23

Sauar friskole 30 30 50 30 35 40 22 23 29 8 12 11 18 22 11 4 4 3 9 8

Torderød skole 80 80 80 80 78 72 46 44 38 34 34 34 20 18 14 3 3 2 17 20

Tyrifjord barne- 

og ungdomssk.

60 60 90 38 45 45 21 30 31 17 15 14 29 30 32 9 6 6 12 18

Østmarka skole 100 100 100 89 97 94 54 58 59 35 39 35 20 19 20 30 16 15

Møllebakken 

skole

75 75 75 56 56 59 36 37 36 26 19 23 20 25 23 5 5 5 19 19

Vatneli skole 60 60 72 56 53 56 36 34 37 20 19 19 31 25 32 7 7 10 16 17

Ekrehagen skole 110 110 110 82 78 82 55 57 56 27 21 24 29 22 27 1 1 1 22 23

TVS 325 325 325 248 229 223 0 0 0 0 130 103 120 48 64

Sum 1260 1270 1332 945 939 918 421 431 436 292 279 257 382 351 359 48 53 83 220 256

Skole G13 H11 H12 H13 I 11 I 12 I13 J11 J12 J13 K11 K12 K13 L11 L12 L13 M11 M12 M13

Engesvea skole 11 3 3 3 6 8 7 8,5 8,64 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Mokollen skole 19 10 9 7 13 16 12 11,37 16,2 16 1 1 3 2 2 1 0 0 1

Nidelven skole 8 5 7 4 10 12 7 10 9,25 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Rosendal skole 22 19 22 22 20 20 15 20 19,85 18,56 2 2 1 1 1 2 0 0 2

Sauar friskole 9 8 8 9 5 6 5 5 6,2 6,7 1 1 1 1 1 0 2 1 0

Torderød skole 21 12 14 12 16 18 19 13,5 13,5 14 2 2 1 1 4 3 3 0 1

Tyrifjord barne- 

og ungdomssk.

14 12 16 11 6 10 10 6 9,7 12 1 1 2 5 3 3 1 1 1

Østmarka skole 20 12 11 16 15 14 14 14 14 17 2 2 2 4 4 3 1 0 4

Møllebakken 

skole

21 13 13 14 14 14 15 10,7 11 10,5 2 2 1 1 1 1 0 0 0

Vatneli skole 15 12 17 13 14 11 11 9 10,1 10,9 1 1 1 1 1 1 0 2 1

Ekrehagen skole 23 9 15 16 16 18 16 16,9 18,7 17,2 4 4 3 2 1 2 0 0 1

TVS 53 29 63 52 30 32 28 39 55,34 51 2 2 2 2 2 2 12 15 16

Sum 236 144 198 179 165 179 159 163,97 192,48 182,86 20 20 19 22 22 19 20 20 27

A: maks elevtall
B: totalt antall elever 
C: elever på 1.-7. trinn
D: elever på 8.-10. trinn
E: elever med SDA-bakgrunn
F: barn med SDA-bakgrunn som ikke er elever ved skolen
G: totalt antall ansatte
H: ansatte SDA
I: ped pers
J: årsverk
K: temauker
L: antall pastorer deltatt i undervisning
M: elever som tok dåp skoleåret 10/11
*Antall årsverk pr. 31. desember

Skoleavdelingen



RappoRteR 2010-201554

SDA Kvinneforum
RAPPORT FOR PERIODEN 2010-2015

Ved Liljan Wollan

Salm 68,12 ...Stor er skaren av kvinner som kommer med 
gledesbud.

SDA-kvinneforum – vennskap og evangelisme
I menigheten finner vi kvinner i alle aldre. Ikke ulikt andre 
menigheter, så er det flere kvinner i adventistmenigheten 
enn menn. Og hver enkelt kvinne er et separat individ med 
sin egen historie, og sin egen måte å være på. Dette er med 
på å krydre menigheten, og det er med på å gjøre samlinge-
ne i SDA-kvinneforum til spennende samlinger. Her møtes 
kvinner i ulike aldersgrupper og med ulik kulturbakgrunn.

Vennskapsbånd blir knyttet. Kvinner blir knyttet til 
menigheten og til Jesus. Dette er en verdifull form for 
evangelisme. Gjennom ulike temaer som blir tatt opp blir 
vennskap skapt/fornyet. En evangelistisk glød blir tent.

Vennskap: Det å få være sammen, le, snakke, be og 
gråte, være ute på tur, bli kjent med noen nye, ta opp igjen 
gamle bekjentskap osv.

Evangelisme: Det å se hvor stor Gud og frelser vi har og 
at han  snart kommer tilbake. At han er like stor for alle og 
ikke gjør forskjell på oss. Det tennes en lyst til å dele den 
erfaringen med familie og venner på den enkeltes hjem-
sted. Deltakere blir så tent av det, at de bare må hjem til 
sine egne og dele det. 

Arrangementer
Det har vært 4 helger hvert år, på ulike steder i Norge, i øst 
på Hornsjø, i syd på Hald ved Mandal, i vest på Brandøy 
og nord på Sommerfryd. I fjor kom Nord-Vestlandet med 
også. Det blir tatt opp ulike tema som er av interesse.

 Alderen på deltakerne har variert mellom 14 -94. Men 
flest 45+. Både SDA og ikke-SDA. 

Vi har vært utrolig heldige med talere. Vi har brukt de 
fleste av dem på våre samlinger rundt i hele Norge, slik at 
flest mulig kunne få høre hva de hadde å gi.

• 2010   Berit Hogganvik snakket om «Alternativ medi-
sin og åndelighet».

• 2010   Wenche Aker snakket om «Barneoppdragelse».
• 2011   Lillian Correa snakket om «Kvinner i Bibelen».
• 2012   Rohde Åkeson fra Sverige. Hun har fortalt om 

sitt liv, både før og etter at hun møtte Gud. Hun jobber 
i kvinnefengsler og har delt ut massevis av Bibler på 
ulike språk. Det ble tatt opp kollekt til å finansiere Bi-
bler til utdeling i kvinnefengsler. Det kom inn mer enn 
kr 31.000.

• 2013 Joann Kristensen fra Danmark Inspirerte oss 
åndelig, med temaer som: «Hva gjør vi med oss selv 
- våre tanker og vår tro på Gud når man kommer i en 
situasjon vi ikke makter». Og «Det er mere velsignelse 
i å gi en å ta.»

• 2014  Birthe Kendel fra Danmark snakket om «For-
skjell på selvtillit og selvbilde», og «Om kunsten å si 
nei til seg selv og andre».

• 2014 Heidi Ranheim Jensen i Mandal snakket om 
«Vevd i mors liv, følelsesveven».

• 2014 Astrid Hovden snakket om «Kvinner i Bibelen».

Lynn Kvinge har også gitt oss en opplevelse med sine 
resiteringer av seksjoner fra Bibelen.

Gaver til ulike prosjekter
Deltakerne på samlingene til SDA-kvinneforum har blitt 
inspirert til å hjelpe. Det er tatt opp kollekter til: Bibler i 
kvinnefengsler, Penger til mat for fattige i Athen, Skole-
virksomhet for kvinner som trenger hjelp og til kvinne-
forums eget fond.

Kvinnenes internasjonale bønnedag
Vi har også vært med å arrangere «Kvinnenes internasjo-
nale bønnedag».  Det er et opplegg som Bibelselskapet og 
ulike kirkesamfunn i mange land er med på. Det er alltid 
første fredag i mars. Jeg har fått æren av å holde andak-
ten der. I år hadde vi det i Adventkirken på Lillehammer. 
Over 40 kvinner kom og ba sammen. Temaet i år var: 
Mishandling i hjemmene.  Det fine var at en del av oppleg-
get handlet om Jesus som vasker disiplenes føtter og at vi 

SDA Kvinneforum



RappoRteR 2010-2015 55

burde gjøre det samme. Jeg fikk tilbakemelding om at de 
opplevde en spesiell «Sabbatsfred» og det ble uttrykt ønske 
om at vi fortsatt skulle ha det i vår kirke.

Kvinneforum i Athen
 I 2012 ble jeg invitert på en tur til Athen som taler på det 
første kvinneforum som ble arrangert der. Det var kjem-
pespennende. Jeg fikk et innblikk i den store forskjellen 
det er både innenfor kultur  og økonomi. Damene der nede 
ønsket å starte et program for å servere mat til mennesker 
som var rammet av det økonomiske kaoset som preger 

landet. Mange opplevde stopp i utbetalingen av lønn som 
en følge av den økonomiske krisen i landet.
I SDA-kvinneforum her i Norge har vi etter dette besøket 
tatt opp kollekt på alle samlingene våre og har sendt kr 
26.537 til dette arbeidet.

Omsorg
I tillegg til de samlingene vi har hatt, så har mitt ansvar 
som leder for SDA kvinneforum bestått mest i omsorg, 
samtaler og å være der når noen trengte det.

SDA Kvinneforum
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Samfunnskontakt og 
religionsfrihet
RAPPORT FOR PERIODEN 2010-2015

Ved Tor Tjeransen, avdelingsleder

Avdelingens ansvarsområde følges opp av Tor Tjeran-
sen på toppen av oppgaven som redaktør for Advent

nytt og leder for medieavdelingen. Avdelingen har ingen 
definert stillingsprosent.

I løpet av perioden har følgende saker fått størst opp-
merksomhet:

Adventist ble nektet dagpenger
Saken om adventisten Øystein Hellberg som ble nektet 
dagpenger fordi han i søknadsskjemaet til NAV var tydelig 
på at han ikke ville ta arbeide på sabbaten, fikk stor nasjo-
nal oppmerksomhet i 2011. Saken ble dekket av NRK både 
på TV og radio. Øvrig presse refererte også saken. Kjell 
Ingolf Ropstad (KrF) tok saken opp i Stortingets spør-
retime 23. november 2011. Arbeidsminister Hanne Inger 
Bjurstrøm fastholdt plikten søkere om dagpenger har til å 
ta ethvert arbeid søkeren er fysisk og psykisk skikket til å 
ta, hvor som helst i Norge.

Avdeling for samfunnskontakt og religionsfrihet bistod 
Hellberg i å utforme en klage på vedtaket om å avslå søk-
nad om dagpenger. Klagen ble ikke tatt til følge. Avdelin-
gen håndterte også informasjonsbehovet til pressen.

Erfaringen med saken viser at en adventist som varsler 
reservasjon mot arbeid på sabbaten i søknad om dagpen-
ger, vil få avslag. Søkere om dagpenger må vurdere om det 
er hensiktsmessig å ta opp dette tema først når en konkret 
jobb er tilbudt.

Sabbatseksamener for studenter ved NTNU
En gruppe adventister som var studenter ved NTNU i 
Trondheim, opplevde i 2012 problemer med flere sabbat-
seksamener. Universitetet var ikke villig til å ta hensyn til 
studentenes ønske om at eksamener i fag disse studentene 
tok, ikke ble lagt til sabbaten. Universitetets tilbud var å 
gi studentene gyldig fravær og henvise dem til å ta utsatt 
eksamen i august.

En slik løsning er til betydelig ulempe for studentene. 
De må ta eksamen åtte måneder etter at undervisningen er 
avsluttet, dersom det dreier seg om et fag med eksamen til 

jul. De får bare en mulighet til å ta eksamenen pr år. Andre 
elever får to muligheter fordi de kan ta utsatt eksamen, 
dersom de stryker på ordinær eksamen. Disse forholdene 
gjør det betydelig mer krevende for adventiststudentene å 
følge normal studieprogresjon, sammenlignet med andre 
studenter.

Avdeling for samfunnskontakt og religionsfrihet bistod 
gruppen studenter med å utforme klage til Likestillings- 
og diskrimineringsnemnda etter at studentene selv hadde 
klaget og fått avslag hos Likestillings- og diskriminerings-
ombudet.

Adventistsamfunnet mener at NTNU bryter diskrimine-
ringslovens §4 med sin praksis. Behandlingen i nemnda 
22. januar 2013 førte ikke fram. Nemnda legger «til grunn 
at NTNUs ordning med lørdagseksamen, i utgangspunktet 
er i strid med forbudet mot indirekte diskriminering, jf. 
diskrimineringsloven § 4 tredje ledd.» Nemnda har imid-
lertid kommet til at unntaksbestemmelsene i loven kommer 
til anvendelse.

Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et 
saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngri
pende overfor den eller de som forskjellsbehandles, 
anses ikke som diskriminering etter loven her.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda kom til at 
forskjellsbehandlingen er nødvendig og at den ikke er ufor-
holdsmessig inngripende overfor adventiststudentene.

Høringssvar NOU 2013 1 – Det livssynsåpne 
samfunn
Da Stålsett-utvalget la fram NOU 2013 1 – Det livssyns
åpne samfunn og departementet sendte utredningen på hø-
ring, var det god grunn til å tro at utredningen ville få stor 
betydning for hvordan staten ville forholde seg til religion 
generelt, og tros- og livssynssamfunn spesielt. Men etter 
regjeringsskiftet i oktober 2013 har det ikke vært oppmerk-
somhet rundt utredningen.

Det livssynsåpne samfunn er en utredning på 462 sider 

Safunnskontakt og religionsfrihet
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med svært mange konkrete forslag til endringer av norsk 
lov. Flere av de foreslåtte lovendringene ville få konse-
kvenser for Adventistsamfunnet dersom de ble vedtatt. 
Adventistsamfunnet brukte betydelig tid på å gjennomgå 
de konkrete forslagene og sendte et høringssvar.

I denne saken har vi hatt stor nytte av å være til stede 
som observatør i Norges Kristne Råd og delta i drøftingene 
i NKRs Religionspolitisk Utvalg. NKR utarbeidet et eget 
høringssvar og Adventistsamfunnet henviste til deler av 
dette høringssvaret i vårt eget svar til departementet.

Norges Kristne Råd
Helt siden det nye Norges Kristne Råd ble etablert i 2006 
ved en sammenslutning av Norges Frikirkeråd og Norges 
Kristne Råd, har Adventistsamfunnet vært observatører i 
rådet.

Norges Kristne Råd er «et møtested for kristne kirker og 
trossamfunn, og en arena for å bygge gjensidig forståelse 
og respekt» (www.norgeskristnerad.no).

Adventistsamfunnet benytter denne arenaen til å holde 
kontakt med representanter i andre norske trossamfunn og 
delta med våre synspunkter på saker med betydning for 
vårt trossamfunn.

Adventistsamfunnet har representanter i følgende orga-
ner og prosjekter i NKR.

Styret Reidar J. Kvinge

Religionspolitisk utvalg Finn F. Eckhoff

Norsk teologisk samtaleforum Roger Robertsen,  
Kenneth Bergland (2010-2013)  
Arne Bredesen,  
Tor Tjeransen (2013-2015)

Flerkulturelt kirkelig nettverk Finn F. Eckhoff

Global Info Gry Haugen

Kirkelig nettverk: sammen mot 
overgrep

Marianne Kolkmann

I styret for NKR sitter hovedsakelig ledere for medlems-
samfunnene. Det er den viktigste arena for dialog mellom 
kristne ledere i Norge og behandler saker der medlems-
samfunnene har felles interesser.

Religionspolitisk utvalg behandler saker som dreier seg om 
myndighetenes forhold til trossamfunn og de rammevilkår 
trossamfunn har i Norge.

Norsk teologisk samtaleforum er en arena for å drøfte 
teologiske spørsmål. De enkelte trossamfunn uttrykker sin 
forståelse av spørsmålene som drøftes.

Flerkulturelt kirkelig nettverk er et prosjekt i NKR for å 
hjelpe trossamfunn til å møte innvandrere på en god måte. 
Nettverket bidrar til økt kompetanse innenfor temaet.

Global Info er et prosjekt i NKR for å bevisstgjøre med-
lemssamfunnene på det globale ansvaret innenfor bistands- 
og utviklingsarbeid.

Kirkelig nettverk: sammen mot overgrep er et prosjekt som 
administreres av NKR og Kirkelig Ressurssenter mot vold 
og seksuelle overgrep. Nettverket arbeider med å lage res-
surser for trossamfunnene for å forebygge vold og seksuel-
le overgrep, samt veilede i hvordan man skal håndtere slike 
saker når det som ikke skulle skjedd, likevel har skjedd.

Safunnskontakt og religionsfrihet
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Musikkavdelingen
RAPPORT FOR PERIODEN 2010 – 2015

Ved Gry A. Haugen, Musikkleder

Musikk i menigheten kommuniserer vertikalt i forhol-
det til Gud og horisontalt i møte med mennesker i 

menighetsfellesskapet.  Å være musikkledere og engasjerte 
musikere i menighetene handler om mer enn musikalske 
talent og ferdigheter; det handler vel så mye om tjeneste 
for Gud og mennesker – og et samarbeid med andre ledere 
i menigheten for å skape en gudstjeneste som er relevant. 

Som musikkleder i DNU de siste fem årene (min 2. 
periode) har jeg i hovedsak vært et kontaktpunkt for 
henvendelser av musikalsk karakter og koordinert noen av 
aktivitetene i menighetene og DNU hvor musikk og tilbe-
delse er en naturlig ingrediens. Jeg har hatt eller delegert 
musikk-lovsangsledelse, synlig eller «i kulissene», ved 
årsmøter, sommerstevner, vinterfestivaler, supersabbater 
og andre arrangementer og treff. Dette har vært mulig på 
grunn av mange forskjellige musikere og sangere som har 
bidratt med sitt. 

Når man påtar seg en fritidsstilling bør man ideelt sett ha 
nok med fritid. Jeg skulle fryktelig gjerne ha gjort så mye 
mer – men tiden har ikke strukket til. Jeg er ukomfortabel 
med denne tanken fordi jeg vet det er mange konkrete 
behov som ikke er blitt dekket. Jeg beklager det.  

Takk til alle som synger og spiller i kirkene hver eneste 
sabbat. Takk til dere som driver kor. Det er utrolig verdi-

fullt og inspirerende når dere holder på med dette år etter 
år! Takk til pianister og instrumentalister. Takk til alle som 
synger i kor og grupper. Takk til alle barna. Det aller beste 
er når dere synger. Takk til alle som synger solo og duet-
ter og gir av dere selv. Takk til alle som er med og skaper 
fellesskap og leder oss inn i tilbedelsen av himmelens og 
jordens Konge. 

Det siste året  har jeg lest en bok om musikk og menig-
het av Liliane Doukhan som er professor i musikologi på 
Andrews University. Boka heter «In tune with God». Jeg 
anbefaler denne boken til alle som undres over aspekter 
ved musikk i menigheten og kanskje er redd for å trå feil. 
Det er den beste og grundigst dokumenterte boka jeg 
noen gang har lest om musikk og tilbedelse, en praktisk, 
konstruktiv veileder for menighetsledere, pastorer og alle 
andre interesserte.  

Når man har god helse, er det lett å ta som en selvfølge 
at man er frisk. Når man er rik, tenker man ikke over hvor-
dan det ville være å være fattig. Når man har god hørsel 
er det fort gjort å ta alle lyder som en selvfølge, musikken 
inkludert. Ikke glem å takke Gud for helse, gode gaver, 
musikk og kunst. Alt godt blir mye bedre når det deles. 

Til slutt: Takk for tilliten disse årene!

Musikkavdelingen
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ADRA Norge 
RAPPORT FOR PERIODEN 2010 – 2015

Ved Birgit Philipsen, generalsekretær

Mandat
Stiftelsen ADRA Norge ble opprettet av Adventistsam-
funnet i 1993 som menighetens respons på global nød og 
urettferdighet. ADRA Norge har en visjon om «en verden 
uten urettferdighet og fattigdom der hvert individ kan 
utøve sin rett til å nå sitt potensial og leve et verdig liv.» 

ADRA Norges og ADRA-nettverkets mandat er derfor:

Å arbeide med mennesker i fattigdom og nød for å 
skape rettferdig og positiv utvikling gjennom styrkende 
og myndiggjørende partnerskap og ansvarlig handling.

Fokusområder
ADRA Norge fokuserer spesielt på barn, ungdom og kvin-
ner, samt minoriteter og andre marginaliserte grupper i land 
som er, eller har vært rammet av krig, katastrofer og/eller 
fattigdom. Målet for arbeidet er å bekjempe ulikheter og gi 
mennesker mulighet for å ha medbestemmelse, tilgang til 
ressurser og muligheter til læring og utvikling slik at de kan 
delta og bidra aktivt til det samfunnet de er en del av.

Mangel på kunnskap og utdanning er en viktig årsak til 
at mennesker ikke kommer seg ut av fattigdom og under-
trykkelse. ADRA Norge har derfor i denne 5-års perioden 
fokusert både på tilgang og kvalitet i utdanning for barn, 
unge og kvinner i noen av verdens fattigste 
og konfliktrammede land. Utdanningspro-
grammene omfatter styrking av det formelle 
skolesystemet og lese- og skriveundervisning 
for voksne analfabeter, samt yrkesopplæring 
og praksisplasser for sårbare unge.

Programutvikling
Våren 2010 foretok Norad en organisasjons-
gjennomgang av ADRA Norge. Funnene var 
overveiende svært positive og åpnet mulighe-
ten for å søke om en programavtale med No-
rad. I januar 2011 skrev ADRA Norge kontrakt 
med Norad på NOK 18 millioner fordelt over 

3 år til et utdanningsprogram i Etiopia, Somalia, Sudan og 
Sør-Sudan.

Vi fikk anledning til å utvide programavtalen med Norad 
hvert år i perioden. I 2012 ble avtalen utvidet med NOK 2 
millioner til utdanning i Sør-Sudan og i 2013 med ytterli-
gere NOK 10 millioner til utdanning i Somalia og Myan-
mar, samt NOK 650 000 til et 3-årig prosjekt i Myanmar 
som omhandler arbeid for godkjenning av undervisningen 
ved livsynsbaserte skoler på lik linje med offentlige skoler.  

Våren 2014 skrev ADRA Norge under på en ny 5-årig 
programavtale med Norad på NOK 115 millioner for 
programmet Strengthening Equity, Access and Quality 
in Education in Ethiopia, Somalia, South Sudan, Sudan 
and Myanmar (SEAQE). Gjennom dette utdanningspro-
grammet kan ADRA forbedre undervisningen for mer 
enn 200 000 barn ved å blant annet kurse 4600 lærere og 
skoleledere og 1200 lærer/foreldregrupper, samt renovere 
klasserom og sørge for bøker og undervisningsmateriell. 
Nye skolebygg vil gi plass til 23 000 elever.  3900 kvin-
ner og unge får yrkesutdanning, og 6000 vil lære å lese 
og skrive. 

Avtalen ble i mars 2015 utvidet med en bevilling på NOK 
18,4 millioner til et 4-årig yrkesutdanningsprosjekt i Myan-

ADRA Norge
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mar der ADRA bygger og utstyrer to nye ungdomsskoler og 
gir yrkesutdanning med praksisplasser til 2200 unge.

Andre prosjektaktiviteter
ADRA Norge støtter også enkeltprosjekter i Peru, Kam-
bodsja og Thailand. I 2013 fullførte vi bl.a. et 5-årig 
prosjekt i Peru som fokuserte på å gi barn på barnehjem en 
yrkesutdanning og forberede dem på integrering i samfun-
net når de forlater hjemmene. Samtidig arbeidet vi for å 
gjenforene barnehjemsbarn med deres familier gjennom 
tiltak for å styrke foreldre eller slektningers økonomi, 
boligforhold og evne til omsorg og ansvar. Regjeringen 
har verdsatt resultatene i prosjektet så høyt at de har bedt 
ADRA om et samarbeid for å innføre modellen som pilot-
prosjekt i 5 distrikter i landet. 

I Pursat-provinsen i Kambodsja arbeider ADRA med å 
forbedre vann, sanitære forhold og hygiene i landsbyer. 
ADRA fokuserer på å forebygge menneskehandel gjennom 
Reflect-metoden som bringer folk sammen i dialog for å 
finne løsninger. 

Keep Girls Safe er et prosjekt for å forebygge mennes-
kehandel i Nord-Thailand. Prosjektet driver forebyggende 
arbeid i ungdomsklubber og gir skolestipend til fattige 
barn i utsatte landsbyer. I 2010 ble et nytt bygg satt opp 
med midler fra en privat giver for å gi 30 utsatte jenter et 
trygt hjem.

ADRA Norge engasjerte seg i 2012/13 i et samarbeid 
med ADRA Bulgaria og 5 andre organisasjoner i et EU-
støttet prosjekt for å samle og videreformidle erfaringer om 
integrering av romfolk gjennom utdanning. 

Humanitær innsats
En av ADRA Norges styrker er samarbeidet med det 
internasjonale ADRA-nettverket. Vi har ADRA kontorer 
med lokal kompetanse i ca. 130 land i verden. Dette gir 
oss mulighet til å respondere raskt når katastrofer rammer. 
ADRA-nettverkets nødhjelpsavdeling, som ligger ved Ad-
ventistsamfunnets hovedkontor i Washington DC, sender 

ut appeller og koordinerer nødhjelpsarbeid i samarbeid 
med regionale ADRA-kontorer i forbindelse med store 
nødhjelpsinnsatser. To medarbeidere i ADRA Norge har 
deltatt i ADRA-nettverkets kurs for å være til rådighet for 
det internasjonale responsteamet som raskt kan dra ut og 
bidra med ekstra kapasitet ved lokale ADRA-kontor når 
katastrofen rammer.  

ADRA Norge har i perioden støttet ADRA-nettverkets 
humanitære innsatser i Europa (Bosnia, Serbia,   Polen, 
Ungarn, Ukraina, Russland); i Asia (Japan, Kina, India, 
Pakistan, Vietnam, Myanmar, Filippinene, Thailand, 
Kambodsja, Sri-Lanka); i Sør- og Mellom-Amerika 
(Haiti, Chile, Brasil), i Midtøsten (Irak, Syriske flyktnin-
ger i Libanon og Jordan) og i Afrika (Liberia, Nigeria,  
Niger, Burkina Faso, Mali, Rwanda, Uganda, Etiopia, 
Sør-Sudan, Sudan, Somalia, Kenya, Libya, Tsjad, Mauri-
tania). Vi mottok over 1 million kroner til å hjelpe ofrene 
for Tyfon Haiyan på Filippinene fra norske givere. 

Selv om det har vært vanskelig å få direkte støtte til nød-
hjelp fra Utenriksdepartementet (UD) har ADRA Norge 
gjennom deltakelse i møter i UD og ved å benytte alle 
muligheter til å gi informasjon om våre humanitære inn-
satser, etter hvert blitt kjent i UD som en solid humanitær 
aktør med nettverk i mange land. I 2014 mottok vi NOK 
18 millioner fra Utenriksdepartementet gjennom Norad til 
to nødhjelpsprosjekter i Sør-Sudan.

Markedsføring og Innsamling av midler
Støtten fra Norad forutsetter en egenfinansiering på 10 % av 
programutgiftene. Menighetens giverglede og engasjement 
i Hjelpeaksjonen er nødvendig for ADRAs aktiviteter i sør.  
Hjelpeaksjonen er den største kilden til egenfinansiering for 
ADRA Norge. ADRA Norge har i flere år fokusert Hjelpeak-
sjonen på ett land og tema slik at det er et godt samspill og 
synergi mellom opplysningsarbeid, undervisningsmateriell 
til skole, årsrapport og innsamlingsmateriell.  

I tillegg til den årlige bøsseinnsamlingen har menighets-
medlemmer og skoleelever engasjert seg i en variasjon av 
aktiviteter til støtte for ADRA: konserter, markedsdager, 
julesalg, boksalg, sponsorløp osv. En ung mann gikk i 
2014 Norge på langs til støtte for ADRA Norges prosjek-
ter! Innsamling til ADRA er et fast innslag på flere av Ad-
ventistsamfunnets møter, leirer og treff. Kollekter, gaver, 
arv, gavekortsalg (Gi en mulighet) og fastgiverordningen 
Venn for livet er viktige inntektskilder for ADRA Norge. 
ADRA er også aktiv på sosiale medier for å dele historiene 
om at det nytter å hjelpe. 

Uten den massive støtten fra menighetens medlemmer 
og ansatte, elever og foreldre ved skolene våre, kunne vi 
ikke gi tusener av barn og unge en ny start og håp om en 
bedre tilværelse. 

Nødhjelp Filippinene 2014

ADRA Norge
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Også enkeltpersoner og grupper utenfor menigheten har 
støttet ADRA-prosjekter. I 2012 samlet gruppen Buddies 
for Africa NOK 420 000 til ADRA til konstruksjon av en 
skole med brønn til 200 barn i Sør-Sudan. 

Profilering og engasjement i Norge
Vi har i perioden opplevd en økende tillit til ADRA Norge 
blant embetsmenn i Norad og Utenriksdepartementet og 
blant norske politikere. Vi har hatt flere møter med stats-
råd Hans Brattskar og Norads direktør Villa Kulild, og 
sistnevnte har deltatt på et av ADRA Norges styremøter. I 
en artikkel i Bistandsaktuelt i 2013, trekker Terje Vigtel, 
daværende direktør for avdelingen for sivilt samfunn fram 
ADRA og vårt prosjekt i Etiopia som et eksempel på «et 
godt og likeverdig partnerskap, med god kostnadsstyring 
og lave administrative utgifter.»  I statsbudsjettet for 2014 
ble ADRA Norges utdanningsprosjekt i Etiopia nevnt med 
at «den gode måloppnåelsen er et resultat av et partner
skap bygd på likeverd og gjensidighet. Gjennomganger og 
besøk i felt har vist at ADRA er en kostnadseffektiv organi
sasjon (Proposisjon 1 S til Stortinget (forslag til stortings-
vedtak) for budsjettåret 2014, side 161).

I Kapital, Tidsskrift for næringsliv, børs og økonomisk 
politikk nr. 22 fra 18. desember 2014, er ADRA Norge 
listet med en innsamlingsprosent på 91 og en formålspro-
sent på 94 for 2013. Dette plasserer oss nestøverst på listen 
over de mest effektive av de seriøse pengeinnsamlerne. 
Artikkelen påpeker at religiøse organisasjoner har lave inn-
samlingskostnader og er kostnadseffektive fordi de i stor 
grad   baserer virksomheten på dugnad og idealisme.

ADRA Norge har vært invitert til å gi innspill til strategi-
dokumenter og opplegg til internasjonale møter om huma-
nitære spørsmål. I november hadde styreleder og general-
sekretær anledning til å møtes med H. M. Kong Harald og 
Dronning Sonja ved en mottakelse i Yangon, Myanmar 
og fortelle dem om ADRA Norges utdanningsprogram i 
Myanmar. Kongen ga uttrykk for hvor viktig utdanning er 
for utviklingen av landet. 

ADRA Norge har i perioden deltatt aktivt i en rekke 
relevante utviklingsrelaterte fora i Norge: Tørrlandskoor-
dineringsgruppen (TKG); Forum for Utvikling og Miljø 
(ForUM); Sudan Forum; Bistandstorget og Global Info i 
Norges Kristne Råd, samt arbeidsgrupper om utdanning, 
religion og utvikling, forebygging av korrupsjon, kontroll 
av innsamlinger (v. Innsamlingskontrollen) og Norad-
retningslinjer for vurdering av nye søknader.

Sosialt ansvar 
ADRA Norge arbeider med et bibelsk mandat om å respek-
tere Guds skaperverk og ta ansvar for medmennesker. Vi 
har tatt opp dette emnet på gudstjenester i menighetene, på 
ledertreff, årsmøter, lærertreff og ungdomsarrangementer.  
Høsten 2014 hadde vi innlegg ved ledertreff om menighe-
tens sosiale ansvar i våre nærområder.

I perioden har Unionens ungdomsavdeling (SABU), i 
samarbeid med ADRA, arrangert solidaritetsturer til Etio-
pia, Peru og Myanmar, der norske ungdommer har deltatt 
i helseundervisning, bygging av hus og skole, treplanting, 
og lek med og undervisning av barn. 

Internasjonalt nettverksarbeid og kompetanse-
bygging
ADRA Norge deltar årlig i ADRA Annual Council (AAC), 
der strategiske prioriteringer og regelverk for ADRA-
nettverket blir besluttet. Ved AAC-møtet i Bangkok i 2014 
holdt ADRA Norge to kurs om inkluderende utdanning og 
kjønnshensyn i utdanning.

ADRA-nettverket har innført et kvalitetssikringssystem 
CORE (Country Operation Review for Excellence) som 
omfatter en akkreditering av alle ADRA-kontorer basert på 
fastsatte standarder og evaluering av kontorenes kapasitet, 
strategier, programaktiviteter og systemer. ADRA Norge 

Hjelpeaksjon Sandnes menighet (Foto: Janne Mari Særheim) 

Solidaritetstur Myanmar 2014

ADRA Norge
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har i 2014 søkt om akkreditering og har gjennomgått en 
selv-evaluering og arbeider nå med anbefalingene for å 
styrke våre systemer og organisasjonsstruktur. 

ADRA Norge søkte i 2014 om medlemskap i ADRA-EU 
for å være med i samarbeidet blant europeiske ADRA-kon-
torer. På et møte om ADRA i Europa i Slovenia i februar 
2015 for unionsledere og ADRA-ledere fra hele Europa, 
ble det vedtatt en anbefaling om å opprette ett regionalt 
ADRA-kontor for hele Europa som skal erstatte de tre 
ADRA-kontorene Bern (EUD), London (TED) og Brus-
sel (EU-kontoret).  Målet med denne sammenslåingen er å 
styrke samarbeid mellom landkontorene i Europa og skape 
effektivitet og synergi mellom programmer med bedre as-
sistanse til små landkontorer. 

Programsjef, økonomisjef og kommunikasjonsrådgiver 
har i perioden deltatt på ADRAnettverkets Management 
Orientation Workshop for nye ledere og mellomledere i 
ADRA, og alle ansatte som reiser på prosjektbesøk har 
deltatt på sikkerhetskurs. 

Ledelse, ansatte og styremedlemmer
Pia Reierson overdro ledelsen av ADRA Norge til Birgit 
Philipsen i august 2010. Antall ansatte i ADRA Norge har 
i perioden økt litt i takt med utvidelse av programaktivite-

tene. I 2015 har ADRA Norge, 9 ansatte som utgjør ca. 7,5 
årsverk. Adventistsamfunnet gir tilskudd til ADRA Norge 
med lønn til regnskapsfører (30 % stilling), lønn til sekre-
tær (20 % stilling) og 50 % av lønnen til generalsekretær.

Styret ble ledet av Geir Olav Lisle fram til sommeren 
2013, da Vidar Keyn overtok rollen som styreleder. Styret 
har i 2015 følgende medlemmer: Solveig Andersen, Tore 
Molstad Andresen, Finn Eckhoff, Iselin Fjeld, Bjørn Knut-
sen og Marit Myklebust. 

Takk for støtten
Jeg vil rette en personlig takk til styrets nåværende og av-
gåtte medlemmer for en flott innsats i perioden. Takk også 
til de ansatte som har arbeidet hardt for å gjennomføre de 
mange aktivitetene. Takk til Norad, Utenriksdepartemen-
tet og mange støttespillere og partnere både i og utenfor 
ADRA-nettverket.

En meget stor takk går til menighetens medlemmer for 
deres alltid overveldende interesse, engasjement og støtte 
til ADRAs arbeid. Takk til Adventistsamfunnet for et tett 
samarbeid og økonomisk støtte.  Mest av alt takk til Gud 
fordi han har åpnet dører og velsignet oss med nye mu-
ligheter og midler til å utføre det viktige arbeidet med å 
hjelpe mennesker i fattigdom og nød.

ADRAstøttet skole i Kapoeta North, SørSudan

ADRA Norge
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Avdeling for  
litteraturevangelisme
RAPPORT FOR PERIODEN 2010-2015

Ved Philip Philipsen, avdelingsleder

Motto: Håp til alle hjem! 

«Se, dager skal komme, sier Herren Gud, da jeg sender sult 
i landet, ikke sult etter brød og ikke tørst etter vann, men 
etter å høre Herrens ord» (Amos 8,11).

Avdelingens hovedoppgaver
1. Å inspirere potensielle litteraturevangelister til å enga-

sjere seg i kolportasjen.
2. Å utarbeide undervisningsmateriell og avholde semi-

narer innenfor evangelisme og salgsteknikk i samsvar 
med Kristi metode for å nå mennesker. 

3. Å ansette litteraturevangelister på heltid eller deltid/
fritid. 

4. Å holde jevnlig, personlig kontakt med litteraturevan-
gelistene for å undervise og oppmuntre.

Aktiviteter og resultater i perioden
1. Undervisningsmateriale er utarbeidet til grunnkurs på 

norsk og engelsk. 
2. Boken Litteraturevangelisme av EGW er oversatt og 

utgitt til undervisningsformål.
3. 10 seminarer ble avholdt i ØND, i NND, på Impact og 

på Mattesonskolen. Dertil kom en del privatundervis-
ning. 

4. 87 personer har deltatt i undervisningen fordelt over 
årene 2012 til 2014. En god del av undervisningen 
er egnet ikke bare til salgsarbeid, men også til annet mi-
sjonsarbeid i menigheten.

5. 53 personer har vært engasjert (fra noen få timer til full 
tid) i salgsarbeid fra dør til dør og ved utstillinger og 
messer. 

6. Gjennomsnittlig årlig salg fra 2011 til 2014 var NOK 
434.000,-

7. Ut over salg av litteratur er et ukjent antall annen 
evangelisme-litteratur delt ut fra NBI, Hope Channel, 
og misjonslitteratur fra ressurssenteret, Veien til Kris
tus, osv. 

8. Litteraturevangelister har samtaler med kunder om 
mange forskjellige temaer og ber med kunder, når an-
ledning gis.

Seminarer
Undervisning av litteraturevangelister inneholder bl.a.
1. Forberedelse til arbeidet: Åndelig, psykisk, fysisk og 

intellektuell forberedelse, hvordan overvinne frykt osv.
2. Salgsteknikk: Kundekontakt, innledning, presentasjon 

av diverse produkter, svar på innvendinger, avslutning 
av salget, kundetilfredsstillelse, kundesegmentering, 
kroppsspråk, hvordan opparbeide goodwill, hvordan 
lære av vellykket og mislykket salg, hvordan tale med 
personer fra andre trossamfunn og ikke-troende osv.

3. Praktiske forhold: Ansettelseskontrakt, økonomi, tids- 
og distriktsplanlegging, rapportering, salgsmateriell 
osv.

Er litteraturevangelisme i Norge lønnsom?
Norsk Bokforlag har et positivt dekningsbidrag av dette 
arbeidet. Litteraturevangelister er ikke på fast lønn, men 
får en samlet fortjeneste på 40-50% av salget. 

Litteraturevangelistene når bl.a. ut til personer som ikke 
ønsker å melde seg på et brevkurs, å lytte til et av våre 
programmer på TV, radio eller internett, eller langt min-
dre å komme til et seminar eller sette foten sin i kirken. 
Litteraturevangelismen har sin plass i menighetens liste av 
utadrettede aktiviteter hvor vi følger Jesu eksempel – han 
som underviste, forkynte evangeliet om riket og helbredet 
all sykdom og plage hos folket (Matt 4,25). Derfor tror vi 
også på åndelig lønnsomhet.

Utfordringer og oppmuntringer
Salg via litteraturevangelister i Norge virker umiddelbart 
vanskeligere i dag enn for år tilbake, men erfaringen viser 
at det lar seg gjøre, enda med suksess. Ikke alle egner seg 
til dette arbeidet. Litteraturevangelisme krever vilje til å 
sette seg inn i innholdet av bøkene og bladene, villighet 
og evne til å lære salgsteknikker, frimodighet og mot til å 

Avdeling for litteraturevangelisme
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treffe ukjente mennesker, og utholdenhet så man ikke gir 
opp i et til tider ensomt arbeid, hvor resultatene kan svinge 
mye fra uke til uke. Men fordi «litteraturevangelister som 
går ut i Mesterens ånd, samarbeider med himmelske vese-
ner», så kan de dyktiggjøre seg og lykkes. 

På produktsiden mangler vi i dag nye serier som kan er-
statte tidligere bestselgere. Serien Bibelens beste ble solgt 
i nesten 10.000 sett. Det er en ekstra utfordring å selge 
bøker der teksten og illustrasjonene er over 50 år gamle. 
Litteraturevangelister selger i dag stort sett bare enkeltbø-
ker og abonnementer.

Det er Adventistsamfunnets mål på verdensplan å ha 
minst en litteraturevangelist (fulltid eller fritid) i hver 
menighet. Vi har en gruppe av personer som ønsker å 
begynne med kolportasjen. De skal undervises og følges 
opp med korte mellomrom. En vesentlig utfordring i avde-
lingen er at det må settes av mer tid til selgerpleie. Salget 
kan mangedobles hvis selgerne blir fulgt opp, undervist, 
oppmuntret og inspirert med jevne mellomrom. Litteratu-
revangelister på fulltid har fordelen av kontinuitet og udelt 
konsentrasjon innenfor sitt arbeid. 

Bemanning og ansvarsområde
Støtte til avdelingen har i en årrekke ikke vært prioritert 
høyt, og det vil ta ekstra tid å oppbygge avdelingen igjen. 
Unionen ønsker i samarbeid med Norsk Bokforlag å bruke 
en halv stilling til arbeidet i denne avdelingen. De ønskede 
resultater er ikke nådd ennå. Potensialet for nye kolportø-
rer blant både unge (i samarbeid med skolene og stevner 
for unge) og voksne nordmenn sammen med utlendinger 
som tilbyr sin tjeneste, er økende. 

Administrativt og regnskapsmessig kjører avdelingen for 
litteraturevangelisme atskilt fra Norsk Bokforlags student-
program. Studentprogrammet ansetter utenlandske kolpor-
tører i sommerperioden. Hver student har et gjennomsnitt-
lig salg på ca. kr. 200.000 hvert år. Samlet sett skjer over 
70 % av Norsk Bokforlags salg via kolportører fra dør til 
dør. Hovedtall og tendenser fra studentprogrammet vises i 
rapporten fra Norsk Bokforlag.

Konklusjon
Kolportøren vil i sitt arbeid kunne hjelpe personer som 
har forskjellige behov, som sulter etter mening med livet, 
eller som tørster etter Gud og en personlig frelser. Bøkene 
fungerer som «tause budbærere». I Norge har vi over 2 
millioner husstander som er mulige besøksmål. En stor del 
av disse har aldri hatt vårt besøk. 

Takk for godt samarbeid med enkeltpersoner, menighe-
ter, distrikter, unionen, Norsk Bokforlag, Impact og Matte-
sonskolen. Takk til Odd Fuglestad og Esther Femsteinevik 
som arbeidet på fulltid. Takk til alle andre som har vært 
engasjert, eller fortsatt er engasjert eller som ønsker å bli 
engasjert i litteraturevangelismen. Og takk for forbønn for 
arbeidet. 

På verdensplan:
• Er vi nesten 50.000 litteraturevangelister
•  Arbeider 13.500 litteraturevangelister på full tid
•  Solgte vi for 750 millioner kroner i 2013

Avdeling for litteraturevangelisme
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Norsk Bokforlag AS

Norsk Bokforlag AS
RAPPORT FOR PERIODEN 2010 – 2015

Ved Terje Wollan Dahl, forlagssjef

Undertegnede overtok som forlagssjef 1. august 2013 
etter Lasse Stølen, som hadde innehatt stillingen 

siden 1. januar 2008.
Selskapets formål er å drive forlagsvirksomhet i samsvar 

med Syvendedags Adventistsamfunnets retningslinjer for 
tro og lære.

Norsk Bokforlag AS (NBF) utgir bøker og tidsskrifter, 
og er også ressurssenter ved å forestå produksjon, innkjøp, 
lagerhold og distribusjon av materiell for Adventistsamfun-
nets avdelinger, menigheter og medlemmer.

NBF produserer Sunnhetsbladet, Tidens Tale, Advent 
Nytt, Advent Ungdom og bibelstudiehefter for barn, ung-
dom og voksne.

NBF utgir hvert år mellom 10 og 20 nye boktitler. Dels 
produseres bøker for salg til medlemmer av Adventistsam-
funnet, dels til alle som er interessert i kristen litteratur, og 
dels produseres bøker beregnet på det såkalte studentpro-
grammet.

Studentprogrammet
Ca. 60 utenlandske studenter får dekket studiekostnader 
og livsopphold ett skoleår ved å selge våre bøker fra dør 
til dør om sommeren. De fleste studentene kommer fra 
Uganda, Tanzania og Kenya. Tidligere studenter har i dag 
viktige posisjoner i sine hjemland, både innenfor og uten-
for Adventistsamfunnet.

I 2012 ga studentprogrammet et boksalg på kr 10,9 mill. I 
2013 falt dette til kr 10 mill., men i 2014 passerte vi kr 11,6 
mill. Programmet står for over 60 % av NBFs totale salg.

Vi ser også endringer i betalingsmønsteret. I 2012 sto be-
taling via bankterminal for 48 % av salget, samme prosent 
som kontantsalg. Bare 4 % betalte via giro. I 2014 gikk 59 
% av salget via bankterminal, mens kontantsalget hadde 
sunket til 36 %. 

Nettbutikk
NBF har lenge hatt egen nettbutikk. Salget via denne butik-
ken har vært relativt stabilt. Det er et klart mål for nåværen-
de ledelse å øke salget gjennom nettbutikken vesentlig. Dels 
utformes våren 2015 en ny nettbutikk, og dels reklamerer 
NBF for butikken både via sosiale medier og tradisjonell 
markedsføring. Den nye nettbutikken vil ha et moderne 
design, gode søkemuligheter og en annen betalingsløsning. 
Her har vi inngått avtale med Klarna Checkout.

Bokklubben
Bokklubben er en bærebjelke for å kunne utgi kristen lit-
teratur. Vårt kirkesamfunn er så lite at en relativt stor andel 
av medlemmene må kjøpe våre bøker hvis økonomien skal 
gå rundt. Dessverre må vi opp i salget før dette er tilfelle. 
Særlig gjelder dette «smale» bøker, kun beregnet på ad-
ventister. Vi tilbyr et spekter av bøker i klubben; noen av 
bøkene er mer interne, mens vi også produserer bøker som 
selges i de kristne bokhandlene.  

Sunnhetsbladet og Tidens Tale
I begynnelsen av 2008 hadde Tidens Tale 2.711 abonnen-
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ter, mens Sunnhetsbladet hadde 4.351. I begynnelsen av 
2015 er tallene hhv. 1.639 og 2.449

I desember 2013 sendte vi ut Tidens Tale til alle adven-
tister i Norge. I tillegg sendte vi et brev med oppmuntring 
til å abonnere på bladet, eller gi det som gave. Tiltaket had-
de mindre merkbar effekt. Abonnementskurven har fortsatt 
å falle også i 2015. Tidens Tale er Adventistsamfunnets 
offisielle organ, og NBF fakturerer Adventistsamfunnet for 
de faktiske kostnader med å produsere bladet.

Sunnhetsbladet har tilhørt NBF siden 1881. I mange år 
har imidlertid antall abonnenter falt, selv om en rekke ulike 
markedsføringstiltak er gjennomført. I 2014 ble bladet mar-
kedsført av studentselgerne, og Skogli helse- og rehabilite-
ringssenter tilbyr sine pasienter et abonnement til en særlig 
rabattert pris. I 2015 blir bladet også å finne hos Narvesen.  
NBF er tilført betydelige tap på dette bladet, og styret har 
bedt DNU overta ansvaret. DNUs styre vedtok på sitt møte 
12.4.15 å overta bladet per 1.8.15.

Økonomi
NBF gikk i 2010 med et underskudd på nær ½ mill. Resul-
tatet i 2011 var nær null, mens det ble et positivt resultat 
i 2012. I 2013 endte vi med et underskudd på over kr 1,2 
mill. I 2014 ble det også rødt i regnskapet med over kr 
800.000 i minus.

NBF har store faste kostnader. Bedriften kan ikke 
håndtere underskudd både på Sunnhetsbladet og på kristne 
bøker. De viktigste tiltakene for 2015 er å sikre at student-
programmet fremdeles gir et pent overskudd, at bedriften 
ikke taper penger på Sunnhetsbladet og at vi øker inntje-
ningen på kristne bøker.

NBF gikk med overskudd i 2006 – 2009, men da fikk 
selskapet også betalt for flere tjenester for DNU. Fra 2010 
ble betalingen redusert. Ideen var å sikre at selskapet 
skulle stimuleres til å drive kommersielt lønnsomt. Ut fra 
regnskapet de siste årene er det grunnlag for å drøfte om 
betalingen for selskapets tjenesteproduksjon er for lav.

I forbindelse med 2014-regnskapet ba revisor vår eier 
om å vurdere ekstraordinær støtte. Som respons vedtok 
DNUs styre å styrke egenkapitalen med kr 750.000.

NBFs styre har vedtatt disse strategiske områder for 
virksomheten:
• Støtte SDA. NBF skal aktivt støtte opp under Syvende-

dags Adventistsamfunnets virke.
• Salgssuksess. NBF skal være en viktig aktør også gjen-

nom andre kanaler enn Studentprogrammet.
• Styrke økonomien. NBF skal styrke lønnsomheten og 

likviditeten.
• Synlighet. NBF skal være mer synlig både internt og 

eksternt.

Norsk Bokforlag AS
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Stiftelsen Mosserødhjemmet 
RAPPORT FOR PERIODEN 2010-2015

Ved Anita Hofseth Hagler, daglig leder

Mosserødhjemmet er stiftet med det formål å drive 
pleie og omsorg av eldre; fortrinnsvis medlemmer 

av Syvendedags Adventistsamfunnet. Stiftelsen er oppret-
tet etter vedtak i ØND og senere endret av unionen. Insti-
tusjonen rapporterer derfor til unionens generalforsamling. 
Undertegnede ble ansatt som daglig leder 1. november 
2014, etter Bjørn Klaussen, som var daglig leder og økono-
misjef i litt over 10 år.

Historikk
Institusjonen gjennomgikk betydelige endringer på 90-tal-
let, da driften endret seg fra aldershjem til sykehjem. Vi 
startet med 100 % adventister både hos beboere og ansatte. 
Flere leiligheter var tilpasset ektepar slik at de hadde stue, 
soverom, bad og tekjøkken. I dag har vi bare enerom, 
men kan med enkle grep tilrettelegge for ektepar. Andelen 
adventister er i dag er cirka 25 % av beboerne og 15 % av 
ansatte.

Pasienttilgang/ bemanning  
Mosserødhjemmet har fra 2007 hatt 58 rom, hvor Sande-
fjord Kommune har en grunnavtale på 40 plasser. I tillegg 
har de fra oktober 2013 hatt en tilleggsavtale på 6 plasser. 
Fra 1.1.2015 har de enda en avtale fram til 8/2016 slik at 
tallet nå er oppe i 51. De resterende sju plassene går til 
andre kommuner. Antall adventistbeboere varierer, men 
er gått fra tolv til fjorten i perioden, inkludert elleve fra 
Sandefjord ved utgangen av 2014. Per dags dato er alle rom 
benyttet, men det blir stadig vanskeligere å få nye adven-
tister fra andre kommuner til å komme. Det er få søkere, og 
det er vanskelig å få garanti. De som står på og anker saken 
videre til Fylkeslegen, vinner ofte fram til slutt. Ideelt sett 
ønsker vi oss en lovendring som gir eldre en rett til å velge 
sykehjem. Statsstøtten er et alternativ som i hvert fall et 
stykke på vei bidrar til at vi i det hele tatt får nye pasient-
garantier. Mosserødhjemmet har et godt omdømme, og de 
fleste beboere og pårørende er godt fornøyd med pleien vi 
gir. Vi er opptatt av kvalitetssikring og jobber kontinuer-
lig med dette for å sikre at lover og forskrifter overholdes. 

Pleien er organisert i tre avdelinger, én for hver etasje. I 
2012 ble det foretatt en omorganisering, slik at det er avde-
lingssykepleiere i hver avdeling. Oversykepleierstillingen 
ble midlertidig lagt på en av avdelingssykepleierne, men er 
nå innlemmet i daglig leders rolle. Bemanningen totalt er 
i løpet av perioden økt fra 51,8 årsverk til dagens nivå på 
54,7 årsverk, fordelt på over 122 ansatte. 

Økonomi
Siden 1996 har vi fått direkte støtte fra staten til å subsidi-
ere deler av den kommunale kostnaden for adventistbebo-
ere. Vi har kunnet gi kommunene som sender adventister 
til oss, mellom 30 og 50 % rabatt ved hjelp av denne støt-
ten. Fra 2010 da vi mottok 5,24 millioner kroner i støtte, er 
beløpet nå økt til 5,66 millioner kroner for 2014. I 2013 og 
2014 har vi derimot ikke hatt nok adventister, slik at vi har 
vært nødt til å tilbakebetale henholdsvis kr. 906 000 i 2013 
og kr. 633.459 i 2014. Driften har ellers gått bra bortsett 
fra i 2012, som ga underskudd. Resultatet for 2014 viser 
et overskudd på 320.490 kroner. Budsjettet for 2015 er for 
54,5 årsverk og et budsjettert resultat på 1.000.000 kroner.

Investeringer/vedlikehold
I 2013 ble det investert i en ny Volkswagen Caddy, den ble 
spesialtilpasset hos Etac, for bruk av rullestoler. Det er i 
løpet av 5 årsperioden blitt kjøpt 7 takheiser til beboerrom. 

2010 2011 2012 2013 2014 Sum

Driftsinntekter 36,9 39,0 39,4 42,5 45,2 203,0

Lønnskostnader 30,2 31,7 34,4 34,2 37,7 168,2

Overskudd/underskudd 0,1 0,5 -1,93 1,88 0,32 0,87

Investeringer 0,89 0,24 0,13 0,73 0,57 2,56

Likviditetsbeholdning 5,0 6,2 5,1 9,8 9,5

Egenkapitalandel (%) 24,6 26,3 19,5 23,1 25,2

Årsverk (antall) 51,8 50,6 53,1 52,8 54,5

Nøkkeltall 2010-2014 
(tall i mill. kroner)

Stiftelsen Mosserødhjemmet
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Volkswagen Caddy,  
spesialbygget av Etac.

VW Spesialtilpasset for 
rullestolbrukere.

Mosserødhjemmet sett fra hagesiden. Sansehagen med vannfontenen.

Nye senger er kjøpt inn. Av oppgraderinger er det satt inn 
flere stikkontakter på alle rom, og ventilasjonsanlegget er 
oppradert på deler av huset. Flere rom har blitt pusset opp.

Utfordringer 
Som nevnt forventer vi ikke at det blir lettere å få adven-
tister til Mosserødhjemmet i tiden framover. Flere eldre 
adventister ønsker å være i nærheten av familie når de får 
tildelt sykehjemsplass. Utfordringene i forhold til bruk av 
statsmidlene de siste par årene, har gjort at styret ved Mos-
serødhjemmet ønsker å reforhandle avtalen vi har med de-
partementet. Det er satt ned en komite bestående av Terje 
Dahl, Bjørn Haugen og Anita H. Hagler som vil jobbe mot 
departementet i forhold til to saker. 1. Reforhandle den av-
talen vi har hatt på statstilskudd og 2. Fritt sykehjemsvalg. 
Vi håper at vi får beholde midlene fra staten og i tillegg 
få en klarere ramme rundt bruken av disse. Håpet er at vi 
med en stabil økonomi, også i framtiden kan drive et godt 
sykehjem.

Stiftelsen Mosserødhjemmet
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Skogli Helse- og 
Rehabiliteringssenter AS
RAPPORT FOR PERIODEN 2010-2015

Ved Alf Magne Foss, direktør 

Når dette skrives er 2015 nettopp begynt. Denne 
rapporten skal fortelle om aktiviteter og forhold på 

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS siden siste ge-
neralforsamling i DNU, basert på de siste fire års virksom-
het. Undertegnede har siden 2009 vært ansatt som direktør 
ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS. 

Kort historikk
Skogli startet i 1946 som Badesanatorium med plass til 
ca. 25 pasienter. I takt med tiden ble benevnelsen Kurbad 
mer rett, men på 1980-tallet tok Skogli navnet som det har 
i dag: Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter. I 1999 ble 
dette justert til Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS 
idet driftsformen ble forandret til to aksjeselskap: Skogli 
Eiendom AS, og Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter 
AS (driftsselskapet). 

I løpet av 1990-årene gikk Kurbad og Rekreasjonshjem i 
Norge sammen i en sammenslutning, og institusjonene ble 
kalt Opptreningssenter, formelt delt i to grupper, gruppe 1 
(de tidligere Kurbad) og gruppe 2 (de tidligere rekreasjons-
hjem). Skogli var da i gruppe 1.

I 2006 ble Opptreningsinstitusjonene plassert helsepoli-
tisk innen Spesialisthelsetjenesten og alle benevnes fra da 
av Rehabiliteringsinstitusjoner.

Finansielt grunnlag
Til og med år 2002 ble Skogli finansiert via statsbudsjet-
tet, og utbetaling gjennom Rikstrygdeverket. Det var da 
stykkprisfinansiering (kr pr pasientdøgn) etter regning for 
faktisk utført tjeneste, og begrensningen av aktivitet var 
bare antall godkjente sengeplasser. 

Med opprettelsen av Regionale Helseforetak (RHF) 
endret finansieringsmodellen seg, og også grunnlaget for 
denne. Gjennom 3 år (2003 - 2005) var finansieringen 
fordelt mellom RTV og RHF etter gitte prosentsatser. Fra 
2006 gikk hele finansieringen til RHF og samtidig ble 
grunnlaget for rammen av finansieringen basert på An-

budsprinsippet fordi private rehabiliteringstjenester kom 
inn under «Lov om offentlige Anskaffelser». 

Anbud utarbeides på grunnlag av en detaljert krav-
spesifikasjon fra kjøper av tjenestene, og avtalen som 
Skogli i desember 2005 kunne inngå for 2006 hadde en 
økonomisk ramme som finansierte 90 av Skoglis 130 
sengeplasser. Denne avtalen gjaldt kun for 2006, men i 
nov 2006 ble avtalen videreført for 3 mndr inn i 2007. 
Medio mars 2007 fikk vi tilsagn om avtale til utgangen av 
2008. Senere ble den samme avtalen prolongert for 2009, 
og senere 2010. Denne avtalen finansierte 64 døgnplasser 
og 12 dagplasser.

I 2006 skjedde det også en politisk bevilgning av ekstra 
600 mill som skulle brukes til å få sykmeldte raskere 
tilbake i arbeid. Deler av midlene ble gitt til bl.a. RHF og 
NAV å disponere - og det ble utlyst nye anbudskonkur-
ranser. Skogli la inn tilbud både til RHF, samt NAV sine to 
ulike anbud. 

De siste 4 årene har vi hatt flere avtaler innen ordningen 
«Raskere tilbake». For tiden har vi en avtale på ca. 8 plas-
ser innen Arbeidsrettet rehabilitering. 

I 2014 ble det gjennomført et større anbud fra Helse Sør-
Øst RFH sin side. De startet da med anbudsprosessen om 
avtaler fra og med januar 2015. Nytt med dette anbudet var 
at det ble et anbud for «løpende avtaler». Tidligere har vi 
hatt anbud som varte fra 1 til 4 år, men med «løpende av-
taler» er det ingen tidsbegrensing og således en mye lengre 
varende avtale. Avtalen har 2 års oppsigelse, og vi kan håpe 
på at avtalen fra 2015 vil vare 6-8 år før den evt. må endres. 
Det skal også sies at en løpende avtale er mye mer fleksibel, 
og mindre endringer og justeringer kan gjøres fortløpende. 

Selv om denne rapporten skal omhandle de siste 4 årene, 
synes jeg det er på sin plass å si at Skogli fikk en relativ 
god avtale fra 2015. I vår avtale fra 2015 fikk vi en økning 
på inntektene med ca. 15 %, slik at budsjettet for 2015 lig-
ger på ca. 80 millioner. 
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Trivsel

I 2014 har Skogli hatt 3 forskjellige avtaler.
1. Helse Sør-Øst RHF om rehabiliteringstjenester innen 

spesialisthelsetjenesten. Pasientene søkes fra pri-
mærlege, legespesialist eller sykehus. Avtalen gjelder 
følgende pasientgrupper: 
• Muskel- skjelett lidelser, kronisk muskelsmerte og 

ME. 
• Livsstilsrelaterte sykdommer – f.eks. diabetes og 

hjerte- karsykdom
• Inflammatorisk revmatisk sykdom
• Lungesyke
• Slagrammede
• Opptrening etter ortopedisk operasjon
• Lymfødem
• Arbeidsrettet rehabilitering

2. Helse Sør-Øst RHF – innen ordningen ”Raskere til-
bake” - døgnrehabilitering:
• Muskel- skjelett lidelser/kronisk muskelsmerte
• Diagnoseuavhengig

3. Fra 8. august 2014 fikk Skogli en avtale (via anbud) 
med Lillehammer kommune. Denne avtalen gjelder 
utskrivningsklare pasienter som har rehabiliteringspo-
tensiale.

Ut over de 3 ovenfor nevnte avtaler, har vi også tilbud om 
overnattingsplasser og diverse utleie (f.eks. gymsal, bas-
seng, læringskjøkken og undervisningsfasiliteter). I 2014 
startet vi også opp med å tilby lokalbefolkningen tilgang til 
vår treningssal på ettermiddagstid. Det skal sies at Lille-
hammer har flere slike treningssentertilbud, slik at konkur-
ransen her er stor. Vi har dog fått noen medlemmer, og i 
2014 hadde vi en inntekt på ca. 80 000 på dette. 

Bemanning
Skogli er en kunnskapsbedrift som selger tjenester på et 
høyt kompetansenivå. Takket være en lojal og dyktig stab, 
kan vi notere en tilfredshetsscore fra pasienter/ brukere på 
ca. 97 %. 

På Skogli er vi opptatt av internkontroll og HMS-arbeid 
på samme måte som i andre bedrifter i Norge. Både fordi 

det er viktig i seg selv og fordi det er lovpålagt. I 2003 ble 
Skogli IA-bedrift, og siden 2004 har vi hatt avtale med 
Bedriftshelsetjenesten om tjenester fra dem. En av de vik-
tigste tingene vi har jobbet med de siste årene er å få ned 
sykefraværet. Vi ønsker at de ansatte skal trives på jobb, og 
bedriften vil gjerne legge til rette og gjøre hva den kan for 
at de ansatte skal ha god helse. 

På Skogli gjøres det årlig miljøundersøkelse som skal 
kartlegge de ansattes trivsel på arbeidsplassen. Generelt 
kan vi si at de ansatte trives godt på Skogli. På en skala fra 
1 til 7, hvor 7 er ”kan ikke ha det bedre på jobb”, ligger 
scoren de siste årene på ca. 5,8 (se figur nedenfor)

Gjennomsnittsalderen på fastansatte er ca. 48 år, og om lag 
70 % er kvinner. 

Skogli har avtale med DNU om at kapellantjenesten be-
mannes fra deres pastorstab. For tiden er det Tore Wollan 
som tjenestegjør som kapellan på Skogli. 

På Skogli har vi følgende helsefaggrupper ansatt:
• Leger
• Sykepleiere/hjelpepleiere
• Fysioterapeuter
• Ergoterapeuter
• Psykologer
• Sosionomer
• Klinisk ernæringsfysiolog
• Andre (fitness instruktør, helsesekretær, ortopediinge-

niør, miljøterapeut, logoped og synspedagog)

Økonomi
Skogli har de siste årene hatt en relativ god økonomi. Selv 
om avtalene har vært usikre, i betydningen av korte avta-
lelengder, og at de avtaler vi har fått ikke er noen ”gull-
gruve”, har vi tross det klart å ha god bemanning, godt 
tilbud, god leveranse og greit overskudd som kan føres 
tilbake til driften. 

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS
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Inntektene for Skogli de siste 2 årene har vært:

Overskuddet i bedriften har de siste årene vært:
2011 – 5,3 mill.
2012 – 0,8 mill. 
2013 – 3,1 mill.  
2014 – 12,7 mill.

Den store svingningen i overskuddet skyldes diverse fak-
torer innen pensjonsforpliktelser og endringer i lovverket 
for pensjonsberegninger. Forenklet og kort oppsummert 
kan man si at overskuddet (uten aktuarberegninger etc.) de 
siste 4 årene har i gjennomsnitt vært på ca. 3 mill. 

Behandlingskonseptet
Det har alltid vært i Skoglis interesse å kunne tilby faglige 
anerkjente og dokumenterte behandlingsmetoder. Vi bruker 
mye tid og ressurser på å kurse og oppdatere alle ansatte. I 
2014 brukte Skogli ca. 500 000 på kurs og etterutdanning. 

Skogli jobber fortsatt med å gjøre en forskjell for våre 
brukere både i behandlingsperspektivet, men like mye i 
det forebyggende helsearbeidet. Vi heter Skogli Helse- og 
Rehabiliteringssenter AS, og vi vektlegger fortsatt den 
forebyggende effekten de 8 helsenøkler har å gi våre bru-
kere og ansatte. 

SDA identitet
Det skal ikke legges skjul på at det er flere både på Skogli 
og ellers i Adventistsamfunnet som er bekymret over den 
lave andel adventister som jobber på Skogli. For tiden 
har Skogli om lag 110 personer ansatt, fordelt på ca. 75 
årsverk. Av alle ansette er det i underkant av 30 personer 
som er adventister. 

Vi adventister som jobber på Skogli, er fortsatt overbe-
vist om at Skogli driver med utadrettet barmhjertighetsar-
beid – nettopp det vår tro definerer som en av de viktigste 
metoder for meningsfull kontakt med mennesker. Med 
denne tanken jobber vi fortsatt med stor tro på at Skogli er 
meningsfullt og nyttig både for eierne, oss som jobber her, 
og de brukere vi hjelper. 

Bygninger – Endringer – Vedlikehold
Skogli er en stor bygning, og det kreves store ressurser for 
å vedlikeholde bygningsmassen.  Fra og med november 
2012 til og med januar 2015 ble det gjennomført en større 
renovering av sør- og mellomfløyen. Målet med denne 
renoveringen var å gi alle rom toalett og dusj, samt å få 
denne delen av bygningen universelt utformet. Totalt ble 
det investert for ca. 25 mill. Byggeprosessen ble gjennom-
ført mens vi hadde full drift. Det var selvsagt utfordrende, 
men vi klarte det godt uten større klager, eller reduserte 
inntekter. 

Styrene
I 2008 fikk Skogli Helse og Rehabiliteringssenter AS og 
Skogli Eiendom AS fikk to ulike styrer. Helt ulike er de 
dog ikke ettersom det er flere personer som sitter i begge 
styrene. I 2014 satt følgende personer i styret for Skogli 
Helse- og Rehabiliteringssenter AS: Dagfinn Møller- 
Nielsen (styreleder) Jóhann E. Jóhannsson, Svanhild Stø-
len, Per de Lange, Kristin M. Andresen, Kjell Inge Skarbø, 
Ove Kenneth Kvinge, Gilles Jarrett og Jørund Flønes (de 
to siste er ansattes representanter). 

I 2014 satt følgende personer i styret for Skogli Eiendom 
AS: Jóhann E. Jóhannsson (styreleder), Dagfinn Møller-
Nielsen, Svanhild Stølen, Kjell Inge Skarbø og Kjell 
Knutsen. 

CARF akkreditering
I 2010 ble Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS som 
tredje bedrift i Norge CARF-akkreditert. CARF er en 
internasjonal, non profitt organisasjon som akkrediterer 
steder som tilbyr helsetjenester. CARF ble etablert i 1966 
som Commission on Accreditation for Rehabilitation 
Facilities, nå mer kjent som CARF. Den lengste CARF 
akkrediteringen vi kan få er 3 år. Vi gjennomførte derfor en 
re-akkreditering i 2013. Da utvidet vi akkrediteringen til å 
gjelde flere programmer, og pr. i dag er Skogli akkreditert 
på følgende program:

• Interdisciplinary Outpatient Medical Rehabilitation 
Programs – Adults

• Occupational Rehabilitation Programs - Comprehen-
sive Services - Adults

• Occupational Rehabilitation Programs - Adults
• Interdisciplinary Outpatient Medical Rehabilitation 

Programs - Stroke Specialty Program - Adults
• Interdisciplinary Pain Rehabilitation Programs - Outpa-

tient - Adults

Valget vi gjorde i 2009 for å jobbe oss frem til en CARF 
akkreditering har vi fått bekreftet som et godt valg. Under 

            2013 2014
HSØ Hovedavtale        53 585 721        56 177 765 

HSØ Raskere tilbake           2 737 505           3 240 468 

Annen inntekt  
– helsetjeneste

1 974 396 578 383

Lillehammer kommune 324 129           1 668 300 

Egenandeler           3 625 821           3 540 601 

Andre inntekter 2 853 298                     2 801 236 

Totalt 65 100 870 68 217 773
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tildelingen av vår nye avtale, gjeldende fra 1. januar 2015, 
fremhevet Helse Sør-Øst vår CARF akkreditering og 
brukte det som et argument for god kvalitet. 

2015 og fremover
Ettersom Skogli nå har en løpende avtale med Helse Sør-
Øst og fått til en avtale med Lillehammer kommune, er vi 
inne i en relativ trygg og stabil periode. Det betyr på ingen 
måte at vi kan slappe av og ikke bruke ressurser på stadig 
å forbedre oss. En endring som f.eks. kommunereformen/-
sammenslåingen og sykehusreformen, kan gi Skogli nye 
utfordringer. Vi må derfor hele tiden være i forkant og 
følge med i både politisk og faglig utvikling. 

Vi har en god stab med mange dyktige og lojale ansatte. 
Selv om fremtiden vil bli utfordrende, har jeg stor tro på at 
Skogli vil være en stor, tydelig og faglig anerkjent rehabili-
teringsinstitusjon fremover. 
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Tyrifjord videregående skole
RAPPORT FOR PERIODEN 2010-2015

Ved Styrkår Dramstad, rektor

Tyrifjord videregående skole er en selveiende forening 
som drives i samarbeid med Syvendedags-adven-

tistsamfunnet.  Det er Syvendedags-adventistsamfunnets 
ideologi og skolefilosofi som ligger til grunn for undervis-
ningen og det øvrige aktivitetstilbudet ved skolen.

Driften finansieres etter Privatskoleloven (tilskudd 85% 
av normalutgifter i offentlig skole), driftstilskudd fra 
Syvendedags-adventistsamfunnet, og skolepenger.

Skolens motto er kristentro – kunnskap – karakter. 
Mottoet søkes realisert i overensstemmelse med skolens 
styringsdokumenter.  I tillegg til mottoet benytter skolen 
slagordet er ”Fordi vennskap varer…” som   ivaretar for-
holdet både til Gud og mennesker.  

Antall ansatte utgjør for tiden 44 personer.  Omregnet i 
årsverk blir det 38 årsverk. I tillegg kommer voluntører. 
I perioden har mange ansatte gått av på pensjon, og nye 
medarbeidere er blitt tilsatt.

Pr.1. oktober 2009 hadde skolen 230 fulltidsekvivalen-
ter fordelt på 233 elever.  Elevtallet har i de senere årene 
sunket noe.  Dette skyldes naturlig variasjoner i elevtallet 
i storsamfunnet f.eks i lokale kommuner og Buskerud fyl-
keskommune.  Også i Adventistsamfunnet har vi i perioder 
sett slike endringer. Antallet elever på menighetsskolene 
er stabilt, men antallet elever med adventistbakgrunn er 
avtagende. Pr 1. oktober 2014 har skolen 199 fulltidsekvi-
valenter fordelt på 204 elever, hvorav 105 i skolehjemmet. 
Tallene synes å øke noe fra høsten 2015.     

Skolen har internat og tar imot elever fra hele landet. Litt 
over halvparten av elevene er internatelever. De fleste av 
disse har SDA-tilknytning.  Dagelevene kommer fra Hole- 
og Ringerike kommuner.   

Den finansielle situasjon:
2010:   Overskudd  46 000 
2011:  Overskudd 963 000
2012:   Underskudd 249 000
2013:   Overskudd  94 000
2014:   Antatt overskudd  450 000
2015:   Bud. underskudd 398 000

Til tross for enkelte år med underskudd er det blitt et sam-
let overskudd for perioden.  

Det kan nevnes at det for elever i grunnskolen gis et stør-
re statstilskudd for de første 50 elevene, og så en normaltil-
skudd pr elev etter dette. For videregående skole gis det et 
normaltilskudd for alle elever uansett antall. Tyrifjord har 
også et skolehjem. Her mottar skolen ikke tilskuddsordnin-
ger fra det offentlige slik vi får for skoledelen. Dette gjør 
at skolens resultater blir mer marginalisert og at samarbeid, 
markedsføring og økonomisk styring er viktig.  

Utdanningsprogram:
Skolen har tre utdanningsprogram -  studiespesialiserende 
utdanningsprogram (studiekompetanse), utdanningspro-
gram for helse- og oppvekstfag (helsefagarbeider) og 
utdanningsprogram for elektrofag (elektriker).  

Skolens fjerde tilbud er Påbygging til generell studie-
kompetanse. Påbyggingsklassen gir studiekompetanse i 
løpet av ett år og er beregnet på elever fra yrkesfaglige 
studieretninger. SDA-elever som utdanner seg innenfor 
andre yrkesrettede studieprogram enn det TVS tilbyr, kan 
ta et påbyggingsår ved TVS.   

Fagtilbudet:
Det arbeides kontinuerlig med å ha et godt fagtilbud.  
Dette er nødvendig pga. konkurransen fra større skoler. Et 
bredt fagtilbud ved en liten skole gir forholdsvis få elever i 
mange av gruppene. Dette opplever de fleste elever som en 
fordel.  Pr i dag har skolen følgende programfag: Matema-
tikk, fysikk, kjemi, biologi, engelsk, sosiologi og sosialan-
tropologi, sosialkunnskap, mediekunnskap, breddeidrett, 
økonomifag og annet fremmedspråk. Tyrifjord tilbyr 
fransk, tysk og spansk. Kristendomsfaget er et viktig fag 
som er obligatorisk for alle elever.

Markedsføring:
Det har vært en betydelig økning i markedsføringen i 
senere år. Ungdomsskoler i distriktet har vært besøkt.  
Menighetsskolene blir systematisk besøkt. Andre kristne 
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grunnskoler besøkes også. Av markedsføringstiltak kan 
nevnes f.eks. Åpen skole (”Absolutt TVS”), Fellesskaps-
helgen, Absolutt niende, ny webside, brosjyremateriell, an-
nonsering i lokalpressen og de kristelige avisene. Det sat-
ses også på elektronisk markedsføring. I tillegg har skolen 
jevnlig kontakt med menighetene gjennom TVS-kontakten 
i Adventnytt.  Samarbeidet med Adventistsamfunnet og 
menighetsskolene mht Basecamp 8. Absolutt 9 og Absolutt 
TVS er viktig og har bidratt positivt til rekrutteringen av 
nye elever til TVS.   

Fritid:
Fritidstilbudet er variert og inkluderer stort og lite kor, 
innebandy, fotball, volleyball etc.  Kor, fotball og volley-
ball ”utløser” også interessante turer (f.eks korfestivaler 
og volleyball-cup som alternerer mellom SDA-skolene i 
Norden).

Bygningsmessige forandringer:
I perioden er det også blitt forestått en del bygnings-
tekniske forandringer.  Dette inkluderer renovasjon av 
klasserommene 1 og 2, nytt ventilasjonssystem for alle 
klasserom i jenteinternatet, reparasjon av tak, reparasjoner 
og oppussing av elevrom, toaletter, nytt gulv og nye stoler 
i gymsalen, oppgradering av svømmehall, badstuer etc. 
Oppdatering og utvidelse av datanettverk, nytt serverrom, 
nye videokanoner i taket på klasserom, nye kjøleaggrega-
ter til kjøkken, møbler og utstyr til klasserom. «Nye» og 
trygge skolebusser er kjøpt inn.      

Åndelige aktiviteter:
Skolen har to pastorer. I tillegg kommer ansatte og vo-
luntører.  Det utføres et godt arbeid med å engasjere og 
motivere elevene.  Dette inkluderer deltakelse i andakter, 
bønne- og bibelgrupper, fredagskveldsmøter, sabbatsskole, 
gudstjenester, bønneuker, ungdomsuker, dåpsklasser etc.  
Det gis også opplæring i bruk av bilde, lys og lyd i forbin-

delse med gudstjenesten.  
Det er Syvendedags-adventistsamfunnets ideologi og 

skolefilosofi som ligger til grunn for undervisningen og 
aktivitetstilbudet ved skolen.

Helsearbeid:
Forebyggende arbeid står sentralt ved Tyrifjord.  Det ar-
rangeres ANT-dag for 1.klassingene ved skolestart med 
ekstern- og SDA-ekspertise (alkohol, tobakk, narkotika).  
Skolen tilbyr et godt og variert vegetarisk kosthold.  Det 
legges til rette for aktiviteter ute og inne som fremmer 
fysisk fostring.  Skolen har egen helsesøster og har VIP 
prosjektet (om psykisk helse) som et årlig prosjekt. Det 
arbeides aktivt for et godt psykososialt arbeidsmiljø.  Sko-
len har 2 verneombud og et hovedverneombud for ansatte, 
men som også inkluderer elevene.

Offentlige myndigheter:
Skolen har gode relasjoner til de offentlige skolemyndig-
hetene (fylkeskommunen, Fylkesmannen).  Skolen er med 
på et felles registreringssystem for inntak av elever (nettba-
sert), noe som gir god synliggjøring av skolen.

Utfordringer:
Skolen står overfor trender som det er viktig å forholde 
seg til.  Her kan nevnes bl.a. synkende antall SDA-elever 
i menighetsskolene. Til tross for betydelig investering i 
utstyr, inventar og bygningsmessige ombygginger vil det 
også i årene som kommer, være et stort behov for satsing 
på dette området.   

Takk:
Takk til alle i Adventistsamfunnet, menighetsskolene, 
menigheter og medlemmer av Adventistsamfunnet for 
støtte, hjelp, og engasjement for TVS.  Skolen er viktig for 
ungdommene våre, og vil fortsatt være dette i tiden som 
ligger foran. 
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Kurbadet i Oslo
RAPPORT FOR PERIODEN 2010-2015

Ved daglig leder Erik Steinsvåg

Kurbadet er en del av Akersgaten 74 som også be-
står av Adventkirken Betel. Historisk har Kurbadet 

drevet en virksomhet som navnet gjenspeiler. Imidlertid 
ble denne driften lagt ned i 1989. Den primære driften til 
Kurbadet er nå utleie av lokaler til helserelaterte virksom-
heter og hybler til studerende ungdom med tilknytting til 
SDA. Leietakerne består av fysioterapisenter, legesenter, 
samtaleterapeuter, fotterapeut og en vegetarisk restaurant, 
samt konferansesalen Herrebadet som drives i egen regi. 
Kurbadet leier ut 30 egne hybler og administrerer 9 hybler 
for Adventkirken Betel.

I perioden 1999 til 2002 gjennomgikk Kurbadet en om-
bygging som førte til dagens driftsform. I den forbindelse 
var det meningen at Herrebadet skulle være et kurs- og 
konferansesenter som skulle være med på å betjene et 
lån på kr 11.8 mill. som ble gitt av SDA-DNU. Selv om 
markedsundersøkelser på forhånd viste et stort behov for 
slike lokaler da ombygningen ble igangsatt, var virkelighe-
ten annerledes da ombyggingen var ferdig. Forespørselen 
etter slike tjenester er begrenset i dette området. De som 
forespør forventer en service som Kurbadet ikke er i stand 
til å gi ut i fra dagens driftsform. Dagens bruk er i stor grad 
internt basert med Betel som største bruker.

Kurbadet går med et driftsmessig overskudd før renter 
betales på lånet til SDA-DNU. Avdrag har Kurbadet ikke 
finansiell styrke til å betale. Det vil dermed si at Kurbadet 
fortsatt har et lån på kr 11,8 mill. Forrentningene av dette 
lånet, i henhold til Norges Banks styringsrente, er med 
dagens drift for stor for Kurbadet. Kurbadet drives derfor 

reelt sett med underskudd.
Akersgaten 74, Kurbadets del, har behov for stort 

vedlikehold i den aller nærmeste fremtid. Dette vil beløpe 
seg til summer som Kurbadet ikke kan klare sammen med 
dagens lån til SDA-DNU. For å bedre på inntektsgrunn-
laget har Kurbadet begynt prosessen med å heve leieinn-
tektene. Dette har allerede resultert i økte salgsinntekter, 
men prosessen vil ikke gi fullt utslag før i 2016. Det bør da 
forventes en salgsinntekt på ca. 2,9 mill. eller mer.

Søknadsmassen til Kurbadets hybler er større enn tilgan-
gen på ledige hybler. Dette er både positivt og negativt. Po-
sitivt på den måten at det viser at Kurbadet oppfattes som 
et godt og trygt sted å være, et naturlig valg for de som 
tidligere har vært innom SDAs menighetsskoler og TVS. 
Her finner studentene venner fra TVS-tiden og her finner 
de et ungdoms- og livssynstilbud som er noe beskyttet og 
som er lagt til rette ved ungdomsarbeid som drives av både 
Oslo-menighetene og av SABU. Inntaksreglementet priori-
terer de yngste, når ellers andre kriterier er oppfylt. På den 
andre siden er det negativt at ikke alle som søker får tilbud 
om hybel.

Herrebadets største leietaker er Betel. Det forventes at 
Betelkjelleren vil bli renovert og åpnet i løpet av 2016. På 
det tidspunktet vil det bli liten bruk av Herrebadet utover 
det som Kurbadet, ØND og DNU selv bruker lokalet 
til. I tillegg til Herrebadet består 1. etasje av en vegeta-
risk restaurant hvis fremtid er usikker. Dette kan føre til 
bortfall av nåværende inntekter i en størrelsesorden av 
ca. kr 300.000 pr. år. På den andre siden muliggjør dette 

NØKKELTALL
2010 2011 2012 2013 2014

Salgsinntekter 2.398.441 2.520.474 2.602.691 2.531.609 2.655.221

Driftsresultat 129.977 142.784 343.384 -606.750 188.282

Rentekostnad -471.997 -472.000 -472.000 -354.000 -354.000

Årsunderskudd -336.765 -299.477 -121.676 -950.315 -162.394
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å endre driften av Kurbadets 1. etasje. Det er i ulike fora 
tatt til orde for at disse lokalene egner seg godt for en mer 
evangelisk- og sosialt utadrettet bruk som er mer forenelig 
med det som er SDAs primære oppgave. Det bør derfor 
vurderes hvilken rolle Herrebadet, alternativt 1. etasje skal 
ha i fremtiden.

Kurbadet drifter også Kurbadhytta i Nordmarka. Hytta 
ligger fint til ved Ørfiske. Hytta er gammel, men har sin 
verdi ved nærheten til hovedstaden, kort vei ut i marka 

og den flotte beliggenheten. Per i dag brukes hytta nesten 
ikke.

Kurbadets sentrale beliggenhet i Oslo gir store mulig-
heter for å være et sted der vår ungdom ønsker å være, det 
gir muligheter til å drive stedet som et tilbud innen den 
primær virksomheten SDA driver og som et gjennomtenkt 
tilbud innenfor helse og kosthold. Kurbadet har videre et 
potensiale til å bli et fyrtårn for SDAs sosiale virksomhet 
utad i Oslo.
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