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2019 er over og vi sitter igjen med 
takknemlighet og ærbødighet. 

Vi kjenner på takknemlighet for at det som 
Herren bygger tåler livet og omstendigheter 
som vi av og til ikke helt var forberedt på, 
og takknemlighet for alle som kaller Hillsong 
Norway for sitt hjem, og for deres overgivelse til 
kirkens visjon. 

Vi er så takknemlig for styret i Hillsong Norway 
og for det juridiske ansvaret de påtar seg, og 
for våre ansatte og deres utrettelige innsats, 
og for de mange hundre frivillige som gir av 
sin tid, kompetanse og ressurser på utallige 
og ofte usynlige måter. Det er gjennom deres 
engasjement vi kan nå ut til mennesker med 
håpet og kjærligheten som vi har i Jesus. Hver 
uke i 2019 har vi nådd ut til nærmere 2000 
mennesker på ni ulike lokasjoner. 

Vi er også enormt takknemlig for å være endel 
av en større sammenheng, og for Ps Brian og 
Ps Bobbie som har formet en slik kirke som er 
sunn, voksende og helhjertet. 

Vi kjenner på ærbødighet overfor Gud og Hans 
trofasthet i år som har vært annerledes og 
krevende. VI har en stor respekt overfor stab 
og ledere i Hillsong Church som uke inn og uke 
ut bruker av sin energi til å legge til rette for at 
enkelt mennesker kan oppleve at «Velkommen 
Hjem»-skiltene ikke bare er et slogan men en 
kultur, et hjerte og et liv. 
Som kirkefamilie har vi respondert på den 
pågående humanitære krisen i Syria og Irak, 
som partnere med Preemptive Love Coalition 
med nødhjelp til familier på flukt. Vi har også i 
samarbeid med Vision Rescue, bidratt til hjelp 
og utdanning for barn i slumområder i Mumbai. 

  

Å være kirke i 2019 er et stort ansvar og et stort 
privilegium. Begge disse områdene har fått nye 
dimensjoner dette året.  Vi tror at 2019 har vært 
det året som vi stod sammen, løftet blikket mot 
Han som sa: «Se jeg er med dere alle dager inntil 
verdens ende» (Matteus 28:1) 

Brit og jeg ser med spenning på det nye tiåret 
som ligger foran. Visjonen er større, og vi vil 
fortsette å se fremover og har forventning til det 
som ligger foran. La oss reise oss og fortsette 
å sammen bevege oss inn i alt det Gud har for 
oss. 
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Jostein og Brit Krogedal

Lead Pastors rapport

”Jeg ser en kirke som ønsker 
hver mann, hver kvinne og 
hvert et barn som kommer 
inn gjennom dørene: 
VELKOMMEN HJEM”
Brian Houston, Kirken Jeg Nå Ser 
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Kirken jeg nå ser 

Mission Statement 

- Brian Houston 2014 

Visjonen kan du også finne på hillsong.com/vision 

Jeg ser en global familie; ett hus med mange rom, forent for å nå en felles visjon. 

Jeg ser en kirke med et apostolisk kall, som er visjonær av natur. En kirke som med 
overgivelse og frimodighet har innflytelse på millioner av mennesker for Kristus - i 
strategiske byer og land over hele jorden. 

Jeg ser en kirke som holder betydningen av den lokale kirken oppe, og som 
oppmuntrer kirker overalt til å være alt Gud har kalt dem til å være. En kirke som 
ikke slår seg til ro med fortidens seire, men som stadig ser framover; drevet av en 
visjon som inspirerer og påvirker mange, tilstede i den gjeldende urbane kulturen.  

Jeg ser bygninger som ikke klarer å romme veksten av alt Gud gjør; bygninger som 
reises på nye steder - finansiert på mirakuløst vis og umulig å ignorere. 

Jeg ser en kirke som er stor nok for globale drømmer, men samtidig personlig nok til 
at alle kan finne sin plass der. Jeg ser en kirke som ønsker hver mann, hver kvinne 
og hvert et barn som kommer inn gjennom dørene: “VELKOMMEN HJEM”. 

 Kirken jeg ser er en tilbedende kirke, med sanger som uttrykker lidenskap for 
Kristus, slik at andre kan merke Hans storhet og kraft. En kirke som skaper musikk 
som runger fra landsbyer og stammer til storbyer og nasjoner. En gjenkjennelig lyd 
og smittende atmosfære, som springer ut fra en sunn kirke. 

Jeg ser en kirke som er stadig nyskapende. Med sitt tidløse budskap er den 
ledende innen kommunikasjon via media, film og teknologi. En kirke med et 
budskap som stråler ut til mennesker over hele jorden gjennom tv-skjermene, og 
bringer JESUS til alle hjem, til alt fra herskapsboliger til fengselsceller. 

Å nå og ha innflytelse i verden ved å bygge en stor Kristus-sentrert og bibel-basert 
kirke, som forandrer tankesett og utruster mennesker til å lede og påvirke i alle livets 
sfærer.

Jeg ser en kirke med et “college” i verdensklasse, som fostrer og utruster 
generasjoner av unge, salvede ledere over hele jorden. Uteksaminerte studenter 
tjener Gud på alle livets arenaer, utsendt for å være salt i verden gjennom voksende 
tjenester og kirker på alle verdens kontinenter. 

 Jeg ser en kirke velsignet med ledere på alle nivåer. Med naturlig begavelse, 
åndelig styrke og sann ydmykhet skiller de seg ut i sin generasjon. Ledere som 
betaler prisen og beregner kostnaden ved å bygge kirker som ærer Gud, gjennom å 
ha innflytelse over byer og nasjoner. 

 Jeg ser en kirke med ledere som står sammen for å bevare ekthet, troverdighet 
og kvalitet i kjernen av sitt lederskap. Ledere som våger å være seg selv, og som 
samtidig er trygge på at “det de er en del av er større enn den del de selv bidrar 
med.”  

Jeg ser en kirke som er overgitt til et nytenkende NETTVERK, som kobler 
hundretusener av pastorer og ledere, og utruster dem til å blomstre. Et nettverk som 
er overgitt til en apostolisk salvelse blant ledere, som er desperate etter å se Jesu 
Kristi kirke reise seg til å leve ut sitt potensial. 

Jeg ser likesinnede kirker i strategiske byer, som eksemplifiserer trofasthet 
gjennom handling. Kirker som er forsørget på guddommelig vis med bygninger og 
eiendommer; fyrlys som ærer Gud og gir mennesker håp. 
 Jeg ser en kirke som elsker Gud, mennesker og livet; en kirke med en 
ungdommelig glød, et sjenerøst hjerte og en trosfylt bekjennelse, omfavnende av 
natur og inkluderende i sitt uttrykk.  

 Ja, den kirken jeg ser er overgitt til å bringe Guds kjærlighet og håp til umulige 
situasjoner. Evangeliet blir forkynt med et mandat som driver oss til å gjøre det vi 
kan for å gi håp og løsning til en verden i nød. Jeg ser en kirke med Jesus som 
hode, Den Hellige Ånd som hjelper og misjonsbefalingen som fokus.
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2018 opplevde jeg et sterkt møte med Jesus på sykehuset etter 
fødselen av min førstefødte sønn som ble et vendepunkt for mitt 
liv. Hele opplevelsen kjentes litt uvirkelig, da jeg verken kom fra en 
kristen familie eller hadde kunnskap om Jesus eller Bibelen. Noen 

måneder senere havnet jeg i en livskrise og begynte å be til Gud, og jeg ba til Jesus 
om frelse. Jeg begynte å lese i en gammel Bibel vi hadde og jeg ble kjent med 
hvem Jesus er, nåden, tilgivelsen og hva han gjorde for oss. Han trøstet og viste 
meg visjoner og ord om hvem han var og hvem jeg var for ham som Guds barn. 
Etterhvert begynte jeg å be til Gud om å treffe andre kristne.  

I 2019 lengtet jeg etter et fellesskap og noen å dele troen med. Det gikk ikke mange 
dager før Gud presenterte Lena inn i livet mitt. Vi hadde barn i samme barnehage, 
og det viste seg at hun var en kristen med mye visdom og en brennende tro. Hun 
ble min oppmuntring og trøst i en vanskelig tid. Lena spurte oss flere ganger om 
vi ikke ville være med i Hillsong Stavanger, og tilslutt ble vi med. Etter mange 
utfordrende og tapte relasjoner i livet ble møtet i Hillsong et møte hvor jeg ble 
sett, hørt og ivaretatt i oppriktig kjærlighet. Den dagen ble Hillsong mitt hjem og 
min familie. Jeg har gått i kirken i nå snart ett år, er med i en connect gruppe, og 
døpte meg høygravid i januar 2020. Kirka har gitt meg så mye kjærlighet, gode 
opplevelser, visdom og kunnskap, og jeg har fått kjenne i kropp, sinn og ånd hva 
Guds familie er.

elkommen hjem er noe av det vakreste jeg vet med vår kirke. Vi 
ønsker og drømmer om at kirken skal være et hjem og en familie for 
så mange enkeltmennesker som mulig. Og det handler om at vi som 
er kirken både inviterer og inkluderer nye mennesker til fellesskapet.  

Å høre Sandras historie og vite hvordan Lena inviterte Sandra med seg etter først ha 
vist omsorg og kjærlighet, motiverer oss til å bry oss om den ENE. Det at Lena ikke 
gav opp etter første invitasjon kan også oppmuntre oss til å fortsette å invitere fordi 
jeg tror det finnes mange “Sandra” der ute som er på leit etter virkelig komme hjem. 
I dag er Sandra en som virkelig beriker vårt fellesskap med den hun er, og hun har 
og også fått med seg sin mann og sine to barn.  

I

V

Sandra (Stavanger) 

Fartein Thorsen
(lokal pastor Hillsong Stavanger) 
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Rekkevidde
Hillsong Church er en moderne kristen kirke. Vi bestreber oss på å bygge en sunn 
kirke som fokuserer på å elske Gud, elske mennesker og elske livet.  

Alle våre gudstjenester i våre 8 lokasjoner er fulle av kreativitet som inkluderer 
moderne kristen lovsang og praktisk, inspirerende Bibel basert forkynnelse. I 
løpet av uken har vi ulike programmer som har som hensikt å utruste og utvikle 
mennesker i alle livets sfærer. Gjennom Pastoral Care får vi bety en forskjell for 
mennesker som trenger det gjennom samtaler og praktisk hjelp. Våre CityCare team 
jobber for å bety en forskjell for de lokalsamfunnene de er satt i. Og 163 connect 
grupper møtes for å dele fellesskap og Bibelen sammen.  

BESLUTNINGER

ANTALL CONNECT GRUPPER DØPTE

GJENNOMSNITT GUDSTJENESTEBESØK ANTALL I CONNECT 

Åpent og inkluderende
På mange måter er vi et ultra koblet samfunn. Aldri i historien har det vært enklere 
å holde kontakten med andre mennesker. Man er nå ikke lenger begrenset av tid 
og sted. På grunn av teknologi har vi tilgang til kobling med mennesker verden 
over hele tiden. Likevel rapporteres det om isolerte mennesker over hele verden. 
Norge er ingen unntak. Med 47% av befolkningen boende alene, kan kobling med 
mennesker til tider være krevende.  

Vi har alle et behov for å høre til. Det er en sentral del av å ha det godt som 
menneske. I Hillsong Church er det vårt håp at hvert menneske som kommer 
gjennom våre dører, føler seg inkludert og akseptert. At man er i stand til å finne 
“hjem” og kobling med Gud og mennesker.  
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Vår globale familie  
Pastor Brian og Bobbie Houston plantet Hills Christian Life Center i 1983. Det som 
startet i en skolehall med 45 mennesker i utkanten av Sydney, Australia, har nå 
vokst til en global bevegelse som vi i dag kjenner som Hillsong Church. Hillsong 
Church har lokasjoner i 23 land i 6 ulike kontinenter. Disse lokasjonene er strategisk 
plassert for å ha innflytelse i sin nasjon med budskapet om Jesus Kristus.  

Globalt møtes nærmere 130,000 mennesker, på tvers av 112 lokasjoner hver uke. 
Om man går inn gjennom dørene i en av lokasjonene i Melbourne, Bali, Stockholm, 
Johannesburg, Sau Paulo eller Los Angeles, møtes man med “Velkommen hjem”. 
Dette er et budskap som alltid har vært kjernen i hvem vi er. Gjennom vår 35 år 
lange historie har vi sett mennesker finne “hjem”, en genuin relasjon til Gud, en 
opplevelse av hensikt og en mulighet til å bety en forskjell i sin verden. 

2003

Sandnes Stavanger 

2008

Drammen 

2009

Egersund

2011

Oslo

2012

DET ER EN PLASS 
TIL DEG HER.  
VELKOMMEN HJEM!
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Sammenslåing

Tønsberg 

2014

Karmøy

2015

Kristiansand 

2016

Tønsberg
Drammen

2018

Trondheim 

2017

Vår historie 
Hillsong Norway startet under navnet Intro, og ble startet i stuen hjemme hos Brit og 
Jostein i Sandnes 2003. Den første offentlige Gudstjeneste var den 17 august 2003 
med 27 personer på Hotel Residence. I mai 2017 hadde vi æren av å bli innlemmet 
i den globale Hillsong-familien, som vi gjennom hele vår historie har hatt en nær og 
god relasjon med.  

Ved utgangen av 2019 er Hillsong Norway en Kirke med lokasjoner i 9 byer i Norge. 
Hensikten er å ha innflytelse i nasjonen med evangeliet om Jesus. Gjennom årenes 
løp har vi sett mennesker fra ulik bakgrunn og ståsted gått inn gjennom dørene og 
funnet et hjem, og har etablert en relasjon med Gud, en hensikt og mulighet til å 
bidra på en meningsfull måte i sin verden.  

Målet er å trene ledere og utruste en generasjon av menn og kvinner som planter 
seg i Guds hus, tar ansvar for neste generasjon, er overgitt til å bygge Guds rike, 
disippelgjøre mennesker i deres åndelige utvikling og å bidra til å bygge Kirken 
gjennom å dele de gode nyhetene med andre. 

Hver og en av de ansatte, frivillige og møtebesøkende inviteres her med til å skrive 
fortsettelsen av Hillsong Norway historien sammen med oss. Sammen når vi flere 
og lyser sterkere, sammen kan vi bidra til å gjøre verden til et bedre sted! 

Hillsong Norway representerer et av rommene i Hillsong Church globalt, og ledes 
av nasjonale Lead Pastorer. Hillsong Norway er også en del av Pinsebevegelsen i 
Norge.   

Vår trosbekjennelse 
hillsong.com/what-we-believe
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Hillsong Church er et nydelig mangfoldig samfunn, med mennesker forent rundt felles hensikt. 
Det nydelige med mangfold er den utvidede forståelsen av hvordan Gud ser skjønnhet i hvert 
unike menneske. Det er våre forskjeller som gjør oss i stand til å bidra til vår verden på ulike 
verdifulle måter, når vi forener våre gaver og talenter for en hensikt som er større enn oss selv.

“Jeg ser en kirke som 
er stor nok for globale 
drømmer, men samtidig 
personlig nok til at alle 
kan finne sin plass der.”
- Brian Houston, Kirken Jeg Nå Ser 
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n god venn inviterte meg på 
en gudstjeneste høsten 2019. 
Jeg hadde aldri vært på noen 
gudstjeneste før, annet enn 

i statskirken i barndommen. Da jeg kom til 
Hillsong Oslo følte jeg meg virkelig som hjemme! 
Jeg ble tatt imot av varme mennesker med 
åpne armer og en genuin interesse for meg og 
min historie. Jeg ble kjent med mange og ble 
raskt invitert i en connectgruppe. Budskapet i 
gudstjenestene og den varmen og kjærligheten 
som strålte ut av menneskene jeg ble kjent 
med, rørte hjertet mitt og jeg opplevde å komme 
til troen på Jesus og bli frelst! Fellesskapet i 
menigheten og connect er nå blitt som familie for 
meg. Det er helt uvurdelig å kunne dele spørsmål 
og tanker på veien med Jesus, og gleder og 
sorger i hverdagen med hverandre. Jeg er så 
takknemlig for min connect-gruppe! 

høre Torstein dele sin reise rører 
meg dypt. Han er personifiseringen 
av drømmen om en kirke som 
ønsker alle folk velkommen hjem 

til Gud og hjelper hverandre å vokse i troen på 
Jesus. Ps Bobbie Houston skriver i boken sin 
«Heaven is in this House»: ”Vår filosofi er at 
ettersom kirken vår blir større, må den også bli 
«mindre». Denne oppdagelsen påvirker måten vi 
bygger på, og her er connect-gruppene en viktig 
nøkkel. Derfor er vårt oppriktige ønske å se at 
hver og en i stor-felleskapet vårt også er en del 
av en connect-gruppe.» Gruppene gjør det mulig 
for oss å forbli nære og personlige, samtidig som 
vi vokser i størrelse som felleskap. Derfor takker 
vi Gud for alle connectledere og medlemmer 
som uke etter uke sjenerøst åpner sine hjem og 
liv for å gjøre det enklere for andre å lære Jesus 
mer å kjenne. Grupper der man og kan danne 
vennskap som gjør kirken varm og nær, samtidig 
som den vokser seg større

E
Torstein (Oslo) 

David Hasseløy 
(lokal pastor Hillsong Oslo) 
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Hillsong Kids er lidenskapelig interessert i barn og 
ser på det som en stor ære å få presentere Jesus 
på en gøy og relevant måte. På samme tid som man 
arbeider for å skape et trygt miljø for alle. Som kirke 
ønsker vi å gå sammen med foreldre for å se dem 
og deres barn blomstre i kirken og samfunnet rundt 
dem.  

Ukentlig program 

Hver uke samles barna til kids-gudstjeneste på alle 
våre lokasjoner. Disse er tilrettelagt for å gi barna 
erfaringer med Gud, kjennskap til bibelen og gøy 
fellesskap. Vi ønsker at barna skal trives i kirken, 
slik at dette blir en naturlig del av livet allerede fra 
starten. Våre kids-ledere er dedikert til å skape 
trygge, gode rammer for alle barn som kommer på 
en av våre gudstjenester.  

Hillsong Nights 

Under Hillsong Nights i mars hadde vi 
aldersrelevante program for barna for å skape en 
minneverdig helg for dem. 

Kids
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Snitt på kids: 361 

Kids på Hillsong Nights: 45 361
I gjennomsnitt på 
Kids Gudstjeneste

49
Kids på Kids på 

Hillsong NigthsHillsong Nigths



Som kirke ønsker vi å reise opp neste generasjon av ledere, som 
er sterke og kapable unge mennesker som er med på å forme 
kulturen ved å være innkluderende, autentiske og sjenerøse. 
Youth-arbeidet vårt jobber utifra dette målet med ukentlige 
samlinger i både store og små grupper som bygger en oase 
for unge mennekser der de kan bli utrustet til å leve helhjertede 
liv i etterfølgelse av Jesus, koble sammen med hverandre og 
bygge sterke, langvarige relasjoner og lære viktige verktøy for 
livsmestring som gjør at de kan være positive bidragsytere til 
samfunnet vårt.  

Ukentlig program 

Fredager i Youth er et høydepunkt, der målet er å skape et trygt 
møtepunkt for ungdommer hvor de blir oppmuntret, trygge i 
troen og kan forstå mer av hvem Gud er og hva han har kalt 
de til. Formatet er litt annerledes fra uke til uke og i de fire ulike 
lokasjonene der vi gjør Youth ukentlig. Her er det en god blanding 
av gøyal galskap, livgivende fellsskap, solid forkynnelse og 
lidenskapelig tilbedelse.  

Ufestivalen 

Hillsong Youth reiser årlig på Ufestivalen på Hedmarktoppen, 
Pinsebevegelsens egen ungdomsfestival. Her opplever vi det 
viktig og riktig å være. Ufestivalen er et profesjonelt opplegg hvor 
vennskap knyttes på tvers av kirker, men også hvor samholdet 
i Hillsong Youth styrkes på nasjonalt nivå. I 2019 reiste 80 
ungdommer fra Hillsong Norway på Ufestivalen.  

Youth

Hillsong Church Norway Årsrapport 2019 16

Tentro 

Vi er glade og stolte for å kunne tilby Tentro, et frikirkelig 
konfirmasjonsopplegg fra PBU, i fem av lokasjonene våre. Tentro 
ønsker å tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytte dette 
opp mot kristen tro.  Undervisningsformen er derfor lagt opp 
for å involvere konfirmanten med opplevelser som engasjerer, 
virkemidler hentet fra hverdagen, film, musikk, bilder, illustrasjoner 
og fortellinger, leker og konkurranser. Vi er opptatt av å bygge 
bro fra Tentro til ungdomsarbeidet, og har derfor langt Tentro-
samlingene på fredagene rett før Youth begynner. I 2019 ble 31 
ungdommer konfirmert i Hillsong Norway.  

Y&F Nights 

Drømmen for Y&F Nights er å skape en møteplass for ungdommer 
der vi tørr å snakke om viktige og relevante temaer, hvor vi 
utfordrer normene på hvordan ungdomsarbeid kan se ut, og en 
metropol som ungdomsarbeid kan kople seg på og bli utrustet 
og motivert til å bygge videre i sin lokale kirke. Y&F nights 
skjer nå to ganger i året og mye krefter legges inn i å skape en 
livforvandlende, visjonsrik og utrustende kveld for ungdommer 
rundt om i landet.

Hillsong Church Norway Årsrapport 2019 17

130
I gjennomsnitt 

på Youth

31
Tentro eleverTentro elever

i 2019i 2019

80
Youth på Youth på 

UfestivalenUfestivalen
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Hillsong Church verdsetter alle generasjoner, og 
er så takknemlig for det den eldre generasjonen 
er og betyr for fellesskapet vårt. De bidrar 
med sin støtte, engasjement, og har evnen 
til å gi visdom og lederskap til de yngre. Vi er 
enormt takknemlige for de som har gått foran 
og som er åndelig mødre og fedre som skaper 
familiefølelsen for de yngre generasjonene.  

 

Formiddagstreff 

En gang i måneden møtes en gruppe seniorer til 
trosfylte samlinger med fokus på å dele troen, 
fellesskapet og inkludere inn i et varmt fellesskap.  

 

Senior

Hillsong Church Norway Årsrapport 2019 

Vårt internasjonale miljø eksiterer for å samle, 
verdsette og feire de ulike nasjonalitetene og 
kulturene som representeres i kirken vår, samt å 
skape et sted for tilhørighet og og bidrag.  

Engelsk connect 

I noen av våre lokasjoner der vi har en større 
grad av internasjonale mennesker som en 
del av fellesskapet, har vi internasjonale og 
engelsktalende connect grupper.  

Tolking i gudstjenester 

I flere av våre lokasjoner tilbyr vi oversettelse 
av gudstjenestene fra norsk til engelsk for både 
besøkende og for de internasjonale som er en 
del av fellesskapet.

Internasjonalt miljø 

Hillsong Church Norway Årsrapport 2019 



Sisterhood er en bevegelse av helt vanlige 
hverdagsjenter og kvinner i vår kirke som 
samles i vennskap og hensikt. Som kirke er vi 
lidenskapelig opptatt av å verdsette kvinner,   
utruste dem til å bidra til å utgjøre en positiv 
forskjell, og tale saken for de som ikke kan tale 
for seg selv.  

2019 initiativ  - Sisterhood talks 

Sisterhood talks setter viktige temaer på 
agendaen med mål om å snakke sant om livet 
og snakke sant om Gud, om hvem vi er i Jesus. 
I juni samlet vi 110 jenter til «Sisterhood Talks» i 
Stavanger/Sandnes hvor vi inviterte til fellesskap, 
den gode samtalen, med fokus på å omfavne 
hvem vi er, slik vi er skapt. Vi viste deler av 
dokumentaren «Embrace» og hadde en panel-
samtale hvor vi snakket åpent om temaet.  

Women in Leadership breakfast  

Hensikten med Women in Leadership er å 
inspirere & utruste kvinner i vår verden til å 
lede i deres sfære, koble med andre damer 
med felles interesse og bygge ett støttende & 
oppmuntrende nettverk. 

I November hadde vi vår første samling  i Oslo 
med 30 damer som spiste frokost sammen,  og 
ble inspirert gjenom at en av jentene delte sin 
historie og stegene hun hadde tatt for å starte 
sin egen business.  

 

Sisterhood

Shine Women 

SHINEwomen er et personlig utviklingsprogram 
for kvinner som har til hensikt å hjelpe kvinner å 
forstå hvor verdifull, enestående og unik en er, og 
å styrke kvinners emosjonelle intelligens; forstå 
egne og andres følelser, og være rustet til å stå 
gjennom motgang. Les mer på “Utruste”.  

Colour Conference  

Colour conference er vår årlige konferanse for 
vårt globale Sisterhood. Les mer under “Utruste”
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Jeg har en inderlig pasjon for å lete etter det 

vakre i skaperverket, og da jeg oppdaget at jeg 

kunne fange øyeblikkene med et kamera var det 

som en åpenbaring. Jeg har lenge visst at jeg 

ønsker å drive med foto profesjonelt, men veien 

dit er svært utfordrende. Det å være freelance i 

min bransje innebærer - i tillegg til kunsten - mye 

administrasjon, nettverksbygging og bygge opp 

et navn.   

Det kreative miljøet i Hillsong har har vært et 

miljø hvor drømmen min om å fotografere på 

heltid stadig har fått ny næring. Jeg er omgitt 

av kreative mennesker som oppmuntrer 

og motiverer meg til å stå i de utfordrende 

periodene, samtidig som jeg stadig blir minnet 

om hvem jeg er i Jesus og at han er min 

utømmelige kilde til kreativitet. Jeg har funnet 

inspirasjon i forbilder innad i det kreative miljøet 

som driver sin egen business. Som et resultat av 

dette ble valget mitt om å satse som freelance 

fotograf på fulltid for 1 år siden mye enklere. 

Det å vite at jeg har et miljø av mennesker 

som støtter og motiverer meg gjør at livet som 

freelancer ikke oppleves så ensomt.  

Jeg kan ofte oppleve ytre press til å få meg 

en tryggere jobb som er mer A4 enn den 

jeg har idag. Samtidig befinner jeg meg i 

spenninger innad i fotografmiljøet med masse 

sammenligning som fort kan ta bort fokus og 

glede over eget arbeid. Med disse interne og 

eksterne spenningene er det lett å bukke under 

for stress, tvil og dårlig selvbilde. Da er jeg 

takknemlig for å ha jeg et kreativt miljø i ryggen 

som minner meg om at jeg kan hvile i Guds 

sannheter om hvem han har skapt meg til å 

være; Et kreativt individ som ønsker å gi han ære 

og tjene menneskene i min verden.

Kultivere kreativitet 

Estera (Oslo) 
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I kirken vår drømmer vi alltid om at det å 

komme til kirken skal utruste mennesker 

for deres hverdag. Estera sin historie er en 

nydelig påminnelse om hvor vakkert det er når 

vårt kirkefelleskap oppmuntrer og utfordrer 

mennesker til å ta nye steg i sin lidenskap og i 

sitt kall. Det er spennende å tenke på potensialet 

som finnes i kirka når den er full av kreativitet og 

lidenskap som gjør at man kan finne mot til å trå 

inn i alt det som Gud har for den enkelte. 

Caroline
(Creative pastor, Hillsong Norway)
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Team Nights 

Team Nights er hjertet av det kreative miljøet 
i Hillsong Norway. Her samles vi til felleskap, 
tilbedelse, utrustning og ikke minst praktisk 
øving og klargjøring for gudstjenestene. Gjennom 
skreddersydde workshops i alt fra instrumenter, 
sang, dans, foto, digitale verktøy og teknikk gir 
vi mulighet for utvikling innenfor sine områder. 
Her samles vi også for lovsang, Guds ord og 
felleskap. Dette er et sted hvor vi får vokse 
nærmere Gud og i indre styrke. 

Hillsong Creative Podcast 

The Creative Podcast utforsker tilbedelse og 
kreativitet innad i kirken, men ønsker i tillegg å 
inspirere lyttere i andre kreative bransjer. Det 
første året ble det gitt ut 34 episoder som totalt 
hadde nesten en halv million nedlastinger. 
Innholdet består av intervjuer med anerkjente 
gjester fra ulike kreative fagmiljø og sfærer fra 
hele verden. Vi har hatt samtaler med gründere, 
administrerende direktører og ledende kreative 
fagpersoner innen blant annet markedsføring, 
film, design og sosial rettferdighet. Vi har 
mottatt mange inspirerende tilbakemeldinger 
fra lyttere som opplevde den ukentlige 
podcasten som en kreativ vitamininnsprøytning 
gjennom året. 

Hillsong Nights

I 2019 samlet Hillsong Norway landets campuser 
under samme tak i Oslo Konserthus. Med god tid 
avsatt for tilbedelse, bønn og undervisning har 
Hillsong Nights til hensikt å inspirere og utruste 
den enkelte troende og den lokale kirken som 
fellesskap.  
Sammen med Eric Liljero og Jonatan Brandström 
(Hillsong Sweden) fasiliterte vårt kreative 
team noe helt spesielt gjennom Selah Session 
lørdag ettermiddag. Med sterk formidling 
av Guds kjærlighet gjennom vakker musikk, 
stemningsgivende belysning og visuelle 
virkemidler var det et genuint, nært og ekte 
pusterom uttrykt i tilbedelse. 

Kreativitet i fellesskap Julespesial 

Julen er en tid der kirken og evangeliet om 
Jesus står sentralt i samfunnet vårt. Dette er 
en mulighet vi ønsker å gripe og forvalte på en 
god måte. Gjennom sang, dans, musikk, film og 
skuespill formidlet vi historien om hvordan Jesus 
kom til jorden for å vise Guds kjærlighet ved å 
bli verdens frelser. Representert ved et bredt 
spekter av kreative krefter i Hillsong Norway 
gjorde vi et juleshow for hele familien hvor det 
skulle være lett å invitere naboer, kollegaer og 
venner. Julespesial er vår største evangeliserende 
arena i løpet av året, der vi samler mer enn 
1500 personer over to dager. Dette er også en 
fantastisk mulighet for oss å utfordre kreativiteten 
og vi elsker å se hvordan dansere, sangere, 
teknikere og så mange andre samles for å pushe 
grensene for kreativitet i kirka. Dette gir rom for at 
enkeltpersoner får bidra med sine unike talenter 
og hjelper dem å finne sin plass i felleskapet.
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”Jeg ser en kirke velsignet 
med ledere på alle nivåer. 
Med naturlig begavelse, 
åndelig styrke og sann 
ydmykhet skiller de seg ut 
i sin generasjon.”
Brian Houston, Kirken jeg nå ser 

Hillsong Church Norway Årsrapport 2019 

Livslang læring bidrar til at mennesker kan fortsette å vokse og utvikle seg, åpner mulighetene for 
bedre livskvalitet, samt gir en større forståelse av verden rundt oss. Vi tror at vi ved å investere 
i mennesker med undervisning, opplæring og samlinger, vil se sterke og dyktige individer som 
blomstrer på alle livets områder og bidrar til å bygge sunne familier, fellesskap, arbeidsplasser og 
samfunn ved sitt lederskap. 
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Utvikling i liv og lederskap 

eg har i flere år vært opptatt av 
å vokse i lederskap og i tro på 
Jesus, men det har vært en tøff 
reise. For meg har lederlinjen vært 

en arena hvor mye av det jeg tidligere ikke fikk til 
på egen hånd virkelig har løsnet. Du får nemlig 
ikke bare verktøyene du trenger for å vokse, men 
du får også komme tett på ledere som allerede 
har krysset elven du står midt i. Før var det å ta 
nye steg noe jeg så på som slitsomt, men nå 
er det noe som i mye større grad ligger i pulsen 
min, fordi jeg på lederlinja har fått servert ukentlig 
erfart livsvisdom og jevnlige mentorsamtaler.

Lederlinja gjør at du får springe sammen med 
andre mennesker som vil mer, og jeg tror det er 
grunnen til at jeg faktisk har nådd målet jeg satte 

meg i begynnelsen av året, om å vokse i naturlig 
autoritet. Ingenting er bedre enn å være med 
på noe som faktisk funker, og jeg kan trygt si at 
jeg er en helt annen mann og leder etter dette 
året. Jeg vil derfor anbefale lederlinjen til alle 
som ønsker å vokse, og spesielt til de som har 
prøvd å vokse, men som fortsatt føler seg stuck 
i ting som virker for komplekse å gjøre noe med. 
Ingenting er umulig for Gud! 

or en opptur det har vært å få 
følge hver enkelt på lederlinjen 
dette året. Det å se unge og 
voksne mennesker være sultne på 

å lære, tjene andre, strekke seg som ledere og 
inspirere hverandre når de kommer sammen, er 
helt rått! Det har vært en ny aha-opplevelse dette 
året om hvor viktig det er å ha slike møtepunkt, 
slike treningsarenaer for de som vil utvikle 
ledergaven sin, uansett ledernivå. Et miljø som 
kobler vilje, kunnskap og praktisk ledelse på 
troen og blir til sunt åndelig lederskap. Jeg er så 
takknemlig for at dette er noe vi satser på som 
kirke. 

J

F

Sigurd (Stavanger) 

Kristian Berntzen 
(Lederlinje-ansvarlig) 
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Academy

Hillsong Academy er vår fulltidsbibelskole i 
Stavanger. Skolen eksisterer for å gi deg et 
solid fundament bygget på Guds ord, hjelpe 
deg til å se en klar visjon for Guds rike, den 
lokale kirka, ditt eget liv, og trene deg til 
modig handling.

Vi er nå inne i vårt 7. år med Hillsong 
Academy. I løpet av de 6 foregående 
skoleårene har til sammen 130 elever 
fullført Academy. I høst startet vi opp med 
8 elever og selv om vi har hatt et mindre 
kull i år gir elevene tilbakemelding på at de 
trives godt på skolen, får god oppfølging og 
bra undervisning. For oss som stab er det 
utrolig meningsfylt å følge elevene på en 
reise gjennom et helt år. Et år der de kan få 
mer kunnskap om Bibelen, vokse i tro, bli 
tryggere i sin identitet i Kristus, få erfaringer 
med Han og ta nye steg i tro som gir 
ringvirkninger for mennesker i deres verden.  

I desember 2019 ble det vedtatt at Hillsong 
Academy skifter navn til Bibelskolen LINK 
fra skoleåret 2020/2021. Hillsong Norway 
har inngått et formelt samarbeid med flere 
menigheter og organisasjoner i Rogaland 
om å drive bibelskolen sammen i Stavanger. 

Hillsong Church Norway Årsrapport 2019 

Hillsong College 

Kvelds College 

Hillsong College er vår bibel- og 
ledertreningsskole i Sydney, Australia. 
Hillsong College forplikter seg til å trene, 
utvikle og utruste studentene med lederskap, 
menighetspraksis og Bibelundervisning i 
kontekst av en lokal menighet. Hillsong College 
har som mål å reise opp, utruste og sende ut 
studenter til å være innflytelsesrike ledere i sine 
respektive fagfelt.   

Kvelds College er til for å forankre deg i din 
tro og hjelpe deg å se ditt potensiale i Kristus. 
Vi ønsker å utruste deg for liv og lederskap, 
og hjelpe deg til å utøve større innflytelse i din 
sfære. Våren 2018 startet vi Kvelds College 
modul 1 i Stavanger, med over 50 elever, og i 
2019 ble modul 3 gjennomført. Studentene har 
vært forventningsfulle mennesker i alle aldre, 
som ønsket mer undervisning i Guds Ord for å 
vokse i sitt kristenliv. Elevene kom fra Stavanger 
i nord til Egersund i sør. Evalueringen elevene har 
gitt etter hver modul har uttrykt at undervisning 
har vært grundig med god fordypning i ulike 
emner, og at undervisningen og Guds nærvær 
hadde mye å si for hverdag og jobb. 
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Lederlinjen

Shine

Lederlinjen ønsker å sette mennesker i stand 
til å leve ekstraordinære liv, trenet til modne 
ledere og utrustet til å lykkes på alle livets 
områder. Skoleåret 19/20 var det 10 studenter 
på lederlinjen Sørvest. To av studentene er 
fra andre kirker i regionen, åtte fra Hillsong-
lokasjoner i Rogaland. Vi gjør vårt ytterste for å 
hjelpe de som går Lederlinjen i å oppdage sitt 
potensial og utvikle det, så de kan tjene Gud og 
mennesker på best tenkelig måte. Målet er at 
Lederlinjen skal utvikle dine gaver i et ekspansivt 
og voksende kirkearbeid som har hele Norge og 
verden som sitt arbeidsfelt

SHINE Women er et personlig utviklingsprogram 
for kvinner. Det er utarbeidet i Australia for over 
20 år siden og det finnes nå i 52 land. Kurset 
inneholder praktisk og inspirerende undervisning 
som har til hensikt å hjelpe kvinner å forstå 
hvor verdifulle, enestående og unike de er, og å 
styrke kvinners emosjonelle intelligens; å forstå 
egne og andres følelser, og være rustet til å stå 
fast gjennom motgang. Kurset oppmuntrer til 
å drømme og sette mål for framtida. Kurset er 
nøytralt slik at kvinner med eller uten en spesifikk 
tro kan delta; det er ikke forkynnende.  
 
I 2019 har SHINE samlet 20 tidligere deltakere 
til reunion, hatt Facilitator-kurs i Oslo, kurs i 
Stavanger med 13 deltakere og 7 ledere, kurs 
i Oslo med 4 deltakere og 3 ledere. I tillegg har 
SHINE teamet i Hillsong tilrettelagt for at flere 
andre organisasjoner og grupper har kunnet 
gjennomføre kurs. 

10  
Elever
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Konferanser 

Hillsogn Conference 

Vår årlige Hillsong Conference fortsetter å 
bygge den lokale kirken globalt, og samler 
pastorer og ledere fra mange nasjoner, 
kirkesamfunn, aldre og bakgrunner. Det er en 
kristen lederskapskonferanse som utruster 
mennesker med praktiske verktøy og bibel-
basert undervisning, og inspirerer til ny visjon og 
håp for fremtiden.  

Colour Conference 

Med vår globale hovedpastor Bobbie Houston 
og Hillsong-teamet som vertskap, ble Colour 
Conference arrangert på 6 steder i 2019. 
Konferansen samler kvinner i alle aldre fra 
forskjellige bakgrunner og kulturer, og fortsetter 
å inspirere mengder av mennesker med tro på 
at sammen kan en utgjøre en stor og positiv 
forskjell for behovene som finnes i vår verden. 

Colour Conference sin globale 
påvirkning:  

The Colour Sisterhood fortsatt å bevisstgjøre og 
samle inn midler til samarbeidspartnere som: 

• The A21 Campaign 
• Compassion 
• Preemptive Love Coalition 
• Vision Rescue 
• Watoto
• World Vision  

Se “Håp” for mer informasjon. 
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Hillsong Worship and Creative 
Conference 

WCC er en tredagers sammenkomst av 
mennesker fra ulike kreative sfærer, med mål om 
å forme flere ulike miljøer der kreativitet får utløp, 
vennskap kan formes og tilbedelse blir uttrykt. 
2019 var det tredje året denne konferansen 
ble arrangert i Sydney Australia, og samtidig 
streamet online så en kunne delta fra hele 
verden.  

Hillsong Nights

Siden 2007 har vi jevnlig gjort konferanser som 
vi kalte Introkonferansen. Som en kirke på 
flere steder, har konferansen vært samlende 
og utrustende for oss. Da vi i mai 2017 ble 
Hillsong Norway, skiftet Introkonferansen navn 
til Hillsong Nights. Målet er fremdeles at dette 
skal være dager som skaper enhet og styrker 
oss som Hillsong i Norge. I tillegg har vi utvidet 
målsetningen til å også være en ressurs for 
“Kirken” i Norge. Som Pastor Brians sier: ”Jeg 
ser en kirke som holder oppe betydningen av 
den lokale kirken, og som oppmuntrer kirker 
overalt til å være alt Gud har kalt dem til å være.” 

Hillsong Nights 2019 ble holdt i en av 
hovedstadens storstuer; Oslo konserthus. 
Hovedtaler Chris Mendez (Hillsong Latin 
Amerika) var med oss hele helgen sammen med 
Gary Clarke (Hillsong UK / Europe), Rich van 
der Kolk (Hillsong Nederland), Thomas Hansen 
(Hillsong Danmark) og Andreas Nielsen (Hillsong 
Sweden). 1517 mennesker deltok, deriblant over 
45 kids og 140 ungdommer. Deltakerne var fra 93 
ulike kirker i Norge i tillegg til vår egen. Fredagen 
hadde vi en lederdag, kalt ”Open Day” med 220 
ledere. 261 mennesker bidro som frivillige, og vi 
fikk se 44 beslutninger for Jesus. 

10 428
Deltakere på Colour 
Conference i London 

(154 fra Hillsong 
Norway)

1517
Deltakere på Deltakere på 

Hillsong Nights Hillsong Nights 
mars 2019mars 2019

20 246
Deltakere på Hillsong 
Conference i London 

(296 fra Hillsong 
Norway)

93
Kirkefellesskap Kirkefellesskap 

representertrepresentert

261
FrivilligeFrivillige
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Brian Houston, Kirken jeg nå ser 

”Ja, den kirken jeg ser er overgitt 
til å bringe Guds kjærlighet 
og håp til umulige situasjoner. 
Evangeliet blir forkynt med et 
mandat som driver oss til å 
gjøre det vi kan for å gi håp og 
løsning til en verden i nød ut i sin 
generasjon.”

H
Å

P
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Vi tror at vi i Jesus Kristus har et sikkert håp 
for fremtiden. Guds Ords løfter om dette gir en 
trygghet og en forventing som hjelper oss å leve 
i hensikten med våre liv. I Hillsong Church er vi 
lidenskapelige opptatt av å kople mennesker 
med dette evige håpet som finnes i relasjonen 
med Jesus, og å hjelpe mennesker navigere 
gjennom livets gode og utfordrende sesonger 
med den dypest mulige trygghet og hensikt.  

Det er viktig for oss å kunne bringe dette håpet til 
de mest sårbare i samfunnet vårt. Ifølge Verdens 
Helseorganisasjon (WHO), dreier sårbarhet seg 
om i hvilken grad en befolkning, et individ eller 
en organisasjon ikke er i stand til å forutse, takle, 
motstå og komme seg etter katastrofer.1 

Guds hjerte er for alle mennesker, men særlig for 
de sårbare; de som er spesielt vanskeligstilte, 
både økonomisk og sosialt. Bibelen er tydelig på 
hvordan vår respons som Guds folk skal være 
overfor de marginaliserte gruppene i samfunnet 
vårt - enten det er i vårt eget nabolag, eller i vår 
globale verden.  
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leden var stor da Mariann og 
samboeren fant ut at de ventet 
sitt første barn sammen, men ikke 
lenge etterpå får de nyheten om at 

samboeren har kreft. Aggressiv kreft. Legene gir 
ikke noe håp. Det er november 2018. Ting skjer 
fort og fødselen settes i gang tidlig for at den 
blivende faren skal få oppleve sønnen sin. I mai 
føder Mariann en nydelig gutt, med sin terminale 
samboer til stede. Tre dager etter gifter de seg på 
sykehjemmet, og seks dager etter at de får sitt 
første barn sammen, dør ektemannen. Mariann 
går ikke i kirken, men CityCare i Hillsong Ålesund 

fikk i desember 2019 levere en stor jule-matkasse 
til Mariann og treffe hennes 4 gutter. To kvinner 
fra kirken har over flere måneder passet hennes 
yngste sønn en dag i uka. Det har gitt henne 
mulighet til et pusterom og sårt tiltrengt hvile i en 
tøff tid. Nå er det et år siden ektemannen døde. 
Smerten, sorgen og savnet er fortsatt stort for 
denne familien, men vi er takknemlig for at vi har 
fått være med å så frø av håp og kjærlighet til en 
nydelig, sterk og modig mamma. 

G

Mariann (Ålesund) 
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Historien om Mariann gjør vondt 
langt inn i hjertet, samtidig gir 
den meg så tro på at kirken 
kan realisere sin hensikt. For en 

kirke overgitt til å bringe Guds kjærlighet og 
håp til umulige situasjoner, gjør akkurat det 
den var ment å gjøre. I hvert eneste møte med 
mennesker kan vi bringe Guds kjærlighet og håp, 
være Jesu hender og føtter.  1. Joh. 3, 18 sier: 
«Mine barn, la oss elske, ikke bare med tomme 
ord, men i gjerning og sannhet.»  

Hver eneste dag møter vi ekte mennesker med 
ekte liv, med ekte gleder og ekte bunnløs sorg; 
livserfaringer som trenger å møte ekte kjærlighet 
og et levende håp. Mariann og guttene hennes 
fikk oppleve kjærlighet gjennom praktisk 

handling, gjennom mennesker med et brennende 
ønske om å bety en forskjell. Vi er en kirke som 
ikke bare snakker om kjærlighet, vi praktiserer 
kjærlighet. Vi elsker Gud, vi elsker mennesker og 
vi elsker livet. Vi elsker ikke bare med tomme ord, 
men i gjerning og sannhet. I møte med denne 
kjærligheten får håpet som ble sådd i Mariann 
vokse og bli til et levende håp. 

H
Synne Håland
(CityCare Oversight, Hillsong Norway)
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CityCare

Hillsong CityCare er et uttrykk for hjertet i kirken 
vår, for Guds hjerte for hvert eneste menneske. 
Vi ønsker å bety en forskjell i menneskers liv, 
møte dem der de er med kjærlighet og håp, 
møte behov gjennom praktisk handling og 
tilstedeværelse i menneskers liv. Vi mobiliserer 
frivillige til å bidra gjennom våre prosjekter. Vi 
gjør det vi kan for å dekke fysiske, emosjonelle 
og åndelige behov for mennesker i vårt eget 
nabolag. Vi samarbeider med flere innsatser som 
gjør det mulig for oss å bidra med det vi kan. 
Vårt fokus er å forvandle byene og nasjonen - et 
menneske om gangen. 

Gjennom 2019 har vi hatt flere korttids- og 
langtidsprosjekter. Vi har besøkt aldershjem, vært 
involvert i flere fengsler, gitt hjemmestrikkede 

klær til Amathea, og hjulpet kvinner med flytting 
til egen bolig i samarbeidet med et krisesenter. 
Hver av kvinnene fikk i tillegg en gavekurv i 
innflyttingsgave. Vi har også samarbeidet med 
barnevernstjenesten og arbeidet for flyktninger. 

Utover dette har vi som kirke hver eneste 
uke vært i kontakt med og bidratt med hjelp 
til mennesker gjennom forskjellige initiativ 
vi har i de ulike lokasjonene våre: «Petras 
garderobe», en gratisbutikk med klær og utstyr. 
«Fredagsmiddag», et møtepunkt rundt et 
godt måltid, et pusterom i en ellers vanskelig 
hverdag. «Etter skoletid», et tilbud om leksehjelp i 
samarbeid med skoler. 

IMAGINE AN 
UNFAILING LOVE
Påsken 2019

 
Fokuset vårt for påsken var å oppmuntre 

og formidle kjærlighet og godhet, og spre 

budskapet Cross Equals Love. 

Vi ville møte menneskers behov for å bli sett, og 
inspirerte kirken og andre til møte dette behovet 
gjennom «Acts of kindness». Vi oppmuntret til 
praktisk omsorg, som å betale kaffen for en 
fremmed, gi oppmuntringer til en venn, invitere 
naboen på middag, eller gi blomster til noen som 

ville bli glad for det. 
 Vi inspirerte til «Acts of kindness» via sosiale 
medier, connectgruppene og via gudstjenestene 
våre. Vi solgte 150 blomsterbuketter og 120 
påskeegg. Vi delte ut 2000 Flowertags og Acts 
of Kindness-kort som en hjelp for folk til å 
spre kjærlighet gjennom praktisk handling. Vi 
oppmuntret forskjellige yrkesgrupper, og delte ut 
gaveposer til kvinner i fødselsforberedende kurs 
gjennom Amathea. 
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NOE FOR MANGE, 
MYE FOR NOEN
Julen 2019

 
Fokuset for julen var å spre kjærlighet 

ved å bidra til en god jul for familier og 

enkeltmennesker, som av forskjellige årsaker 

opplevde julehøytiden som spesielt vanskelig. 

Dette gjorde vi ved å bidra med «noe for 

mange, mye for noen». 
 

Noe til mange 
På grunn av kirkens sjenerøsitet fikk vi gi «noe til 
mange» ved å dele ut Kilo of Kindness-poser fylt 
med mat og julesnacks. Vi delte ut til sammen 
390 poser i samarbeid med organisasjoner og 
instanser i byene våre, slik at vi nådde de som 
virkelig fikk glede og nytte av dette bidraget.  

Mye til noen 
Vi ga «mye til noen» ved å kunne gi noen familier 
og enkeltpersoner en ekstra «julegave». Gjennom 
nominasjoner fra folk i og utenfor kirken, kom vi 
i kontakt med mennesker med konkrete behov 
som vi kunne gi mye ekstra til.
Eksempler på gaver var: Middag for to, 
barnevakt, nye klær, nytt idrettsutstyr, nye 
hvitevarer, flybilletter og leiebil, hjelp med flytting, 
oppussing, besøk og invitasjon til julaften, 
gavekort på Ikea, besøk på trampolinepark, 
julegaver til barn. I tillegg delte vi ut en mengde 
Kilo of Kindness poser fulle av mat med alt 
en trenger og ikke trenger i julen. Alt dette ut 
fra kirkens sjenerøsitet og frivilliges praktiske 
bidrag. Familier og enkeltmennesker som 
mottok dette ga utrykk for at de fikk mer enn 
ting og praktisk hjelp, de fikk en opplevelse av 
verdi, og bli sett og møtt i en krevende tid. ner i 
fødselsforberedende kurs gjennom Amathea.
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Julemarked
I Stavanger inviterte vi også i år til Julemarked, og over 300 personer 
besøkte markedet. Her hadde vi salg av grønnsaker på «Bondens Marked», 
salg av eplegløgg og belgiske vafler fra Food-truck, salg av juleprodukter, 
gaver, blomsterkranser og godsaker fra diverse andre boder.  Vi hadde også 
underholdning; barnekor, minikonsert og besøk av nissen. I tillegg hadde vi 
utekino, s´mors på bålpanne og andre aktiviteter for barna. 

Kino
I Ålesund inviterte vi 100 barn og familier tilknyttet barnevernstjenesten og 
krisesenteret, på kino.

Evangeliesenteret
I Oslo samarbeidet vi med evangeliesenteret for å arrangere gudstjeneste 
og middag, pluss utdeling av Kilo of kindness poser for 130 personer. 
Evangeliesenteret fikk også en gave på 30.000 kroner

Juleforestilling
I Egersund arrangerte vi i løpet av Julebyen-arrangementet en fantastisk 
juleforestilling kalt «Langørets juleferd». Det ble vist fire ganger over to helger i 
“Globen”, midt i hjertet av markedet, og nådde over 400 mennesker. 

Fengsel
I Ålesund besøkte noen fra kirken fengselet og leverte gaveposer til alle de 
22 innsatte.  
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Hillsong Channel 
Hillsong Channel er til for å formidle det 
livgivende budskapet om Jesus Kristus på 
innovative og kreative måter. Hillsong Channel 
har en global rekkevidde og er nå en av verdens 
ledende kristne tv-nettverk. Teamet som står 
for dette, produserer innhold som når hele 160 
millioner husholdninger verden over. I 2019 
hadde vi 75% vekst i Hillsong Channel NOW 
abonnementer, og kanalens live-stream ble sett 
over 278 000 ganger. Med årets ekspansjon til 
Pluto TV, et gratis digitalt nettverk, blir Hillsong 
Channels programmer nå sett i gjennomsnitt 
175 000 timer per uke. I Hillsong Norway 
hadde vi vår første “Hillsong Channel Sunday” 
dette året, der vi løftet fram Hillsong Channel 
og hvordan en kan få tilgang til programmene 
og koble på som partnere. Vi gleder oss over 
historiene fra hele verden om alt Hillsong Channel 
betyr for mennesker, og er forventningsfulle til 
fortsettelsen av dette eksepsjonelle arbeidet.
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Global bistand 
«Fordi vi kan» er et uttrykk vi bruker i Hillsong for å svare på spørsmålet om hvorfor 
vi hjelper de mest sårbare og de som er i nød. For oss er ikke svaret mer komplisert 
enn «fordi vi kan». Vi vil gripe anledninger til å vise Jesu evangelium i praksis.  
 
Mange av våre prosjekter er i samarbeid med eksisterende organisasjoner som 
allerede utgjør en stor forskjell der de er. Når vi kombinerer deres kompetanse 
og inngang med vår styrke og våre ressurser, kan vi sammen utrette enda mer. Vi 
jobber derfor sammen med en rekke globale organisasjoner med lang fartstid og 
erfaring innenfor feltene de jobber på.  

A21 
A21 er en organisasjon som arbeider for å avskaffe slaveri over alt og for alltid. 
Dette gjør de gjennom sin konkrete strategi om å nå ut til sårbare mennesker, 
stoppe etterspørselen, redde ut ofre, straffeforfølge bakmenn, og rehabilitere og 
utruste overlevende til et selvstendig liv.  
 
Hillsong Norway har bidratt til å bygge opp A21 kontoret i Norge, og bidrar aktivt 
på solidaritetsmarkeringen Walk For Freedom som arrangeres i alle byer der kirken 
vår er representert. I 2019 var det Walk for Freedom-marsjer i 14 byer i Norge. Som 
kirke arrangerte vi også Walk for Freedom Sunday der vi brukte gudstjenesten til å 
skape bevisstgjøring rundt slaveri, og samlet inn midler til A21 sitt arbeid. Les mer 
på www.a21.no 

«Mine barn, la oss elske,
ikke med tomme ord, men 
i gjerning og sannhet.»

1. Johannes 3:18 (N11BM)
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Preemptive Love Coalation
Gjennom vår støtte til Preemtive Love Coalition, bistår vi med nødhjelp til familier 
som er på flukt fra grusomme omstendigheter i Syria og Irak. Preemtive Love 
Coalition jobber med å gjenreise familier og lokalsamfunn ved å bistå med oppstart 
av små, selvstendige bedrifter. De bidrar med opplæring i jordbruk som kan gi 
familier større stabilitet. Hillsong Norway støttet i 2019 dette arbeidet økonomisk, 
via Hillsong Foundation. Les mer på www.preemptivelove.org/ 

Vision Rescue
Hillsong Norway samarbeider med Vision Rescue som kjemper for at utsatte 
barn i India skal få tilgang til utdanning, noe som er nøkkel for å endre ulikhetene 
i samfunnet der. Vision Rescue sørger for bygninger som trengs for å kunne gi 
barn i Mumbais slumområder utdannelse. Sosialarbeidere gir råd og veiledning 
til familier med risikoutsatte barn, så de kan fortsette å gå på skole. Gjennom 
utdanningssentre, tannlege- og helsehjelp, ferdighetstrening, hjelp til start-ups, 
sport- og selvforsvarskurs, bringer Vision Rescue håp til mange og bistår med å 
bygge sterkere og sunnere lokalsamfunn. Hillsong Norway støttet dette arbeidet i 
2019 med økonomisk bistand via Hillsong Foundation. 
Les mer på www.visionrescue.us 
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Compassion 
Compassion er verdens 3. største fadderbarn-organisasjon, og hjelper barn 
fri fra fattigdom i Jesu navn. Compassion jobber utelukkende gjennom kirker 
- det er lokale kirker i områdene til fadderbarna og familiene deres, som driver 
fadderprogrammene. Kirker som har respekt i sine nabolag, og vet hvilke familier 
som trenger hjelpen mest. Compassion har en helhetlig tilnærming til det å hjelpe 
barna, gjennom å møte de fysiske, økonomiske, følelsesmessige og de åndelige 
behovene. De lærer barna at de er viktige og elsket. De får høre at Gud elsker dem, 
har en plan for dem og at de er like verdifulle som alle andre, selv om de lever i 
fattigdom. I 2019 introduserte vi Compassion som en ny partner på Hillsong Nights, 
der vi gav muligheten til å bli fadder. Via Hillsong Foundation støttet vi også et 
vannprosjekt som vil sikre rent drikkevann til en landsby i Uganda. Les mer på www.
compassion.no 

Watoto
Watoto er både en kirke og en organisasjon basert i Uganda, som redder og gir 
omsorg til foreldreløse barn og sårbare kvinner. De utrustes så at de kan reise seg 
som ledere som påvirker samfunnet sitt til det bedre og bidrar til gjenoppbyggingen 
av en nedbrutt nasjon. Hillsong Norway hadde høsten 2019 besøk av Watoto 
Childrens Choir i ulike lokasjoner der vi oppfordret til fadderskap. Som kirke har vi 
over år bidratt til å bygge opp Watotos Scandinavia-kontor, som nå har over 3000 
sponsorer. Les mer på www.watoto.com  

Troens Bevis
Gjennom vårt samarbeid med Troens Bevis støtter vi evangelister i Nepal, og bidrar 
til at mennesker i denne delen av verden får høre de gode nyhetene om Jesus 
Kristus. I Nepal alene finnes det 256 folkeslag som aldri har hørt evangeliet. Troens 
Bevis samarbeider med lokale kirker for å nå de unådde med evangeliet. De lokale 
kjenner kulturen og språket, og har troverdighet i møte med sine egne. De tenker 
langsiktig og bygger varige strukturer.  
Les mer på www.troensbevis.no 
 
 
Les mer om Social Justice på hillsong.com/norway/social-justice/ eller følg 
@socialjusticenorway på Instagram.
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Fremtid
De valgene vi tar i dag former fremtiden. Vi tror at vi som kirke har et ansvar for å ikke bare investere 
ressursene våre i behov her og nå, men også i det som vil bety noe i fremtiden, for de kommende 
generasjonene. Vi investerer derfor i bygninger. Bygninger gjør at kirken vår i dagene som ligger foran 
kan fortsette å ha kapasitet til å bringe håp og løsninger til vår verden. Vi ønsker også å stå sammen 
med og gi ressurser til organisasjoner som gir praktisk bistand til de som trenger det, fordi vi vet at 
sammen kan vi jobbe for sunnere enkeltmennesker, sunnere fellesskap og sunnere samfunn.  
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Brian Houston, Kirken jeg nå ser 

”Jeg ser bygninger som ikke klarer 
å romme veksten av alt Gud gjør; 
bygninger som reises på nye 
steder - finansiert på mirakuløst 
vis og umulig å ignorere.”

eg ble med i Kingdom Builders 
høsten 2019. For meg handler det 
om å gå «all in» i troen på Jesus 
og stole på at han leder oss dit 

han vil vi skal gå. Oppskriften er enkel, men ikke 
nødvendigvis lett; be sammen, lese Guds ord 
sammen, snakke om det sammen – forplikte seg 
til å søke Gud hver eneste dag ved å bevisst 
sette av tid sammen. For vår del har det handlet 
mye om å planlegge dette i hverdagen, og det 
har fullstendig forandret livet vårt med Jesus 
personlig, i ekteskapet og på arbeidsplassen. 
Vi opplever at det er viktig å investere i kirken 
og bidra økonomisk, slik at kirken kan realisere 
visjoner og nå ut til flere. Vi elsker kirken og 
ønsker at den skal vite at vi er trofaste mot kallet 
til å gi, derfor er vi med i Kingdom Builders. 
Det hjelper oss være overgitt til å investere og 
intensjonelt bygge for neste generasjon. Utenfra 
kan det se ut som Kingdom Builders kun er for 
de som driver større virksomheter og har mye 
å gi økonomisk sett, men det handler egentlig 
om å sette Gud først i livet, ekteskap og på 
arbeidsplassen. Resten vil komme som en 
velsignelse fra Gud. I Kingdom Builders har jeg 
funnet det jeg tror er Guds hensikt med mitt liv. 
 

J
Mathias (Ålesund) 

Adrian Westbrook
(lokal pastor Hillsong Ålesund) 

lese det Mathias skriver og å være 
vitne til hvordan livet hans har 
blitt forandret etter å ha blitt en 

Kingdom Builder, er virkelig oppmuntrende. Hans 
forståelse av hva Kingdom Builders handler om, 
viser hjertet bak hvorfor vi gjør dette som kirke.  
Ved å være en Kingdom Builder utvikler du ditt 
eget trosliv, leder andre mennesker til relasjon 
med Jesus, og bygger en kirke som påvirker 
generasjoner. Alt dette starter med å sette Gud 
først i livet, som Mathias skriver. Vi er velsignet 
med å ha mange ulike mennesker i Hillsong som 
forstår at de lever for noe større enn seg selv, og 
som bygger Guds rike med hverdagslivet sitt. Vi 
tror at Kristus og kirken er verdens håp, og vi vil 
gjøre det vi kan for å hjelpe flere til å oppdage 
det samme.  

Å
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Hillsong Foundation
Hillsong Foundation er en tjeneste der mennesker kan bidra økonomisk gjennom det årlige Heart for 
the House-offeret og Kingdom Builders. Når mange bidrar kan vi bygge et kirkehjem som gir styrke 
til kommende generasjoner, og gjøre det umulige mulig for mange flere enkeltmennesker, familier og 
samfunn, både lokalt og globalt. 
 
Hillsong Foundation har to fokusområder:  
Vårt hjem 
Andre 

Vårt hjem

Vårt hjerte har alltid vært å peke mennesker 
mot Jesus, og forme et hjem der mennesker 
kan føle tilhørighet som gir styrke i generasjoner 
etter oss. I tråd med dette ønsket, jobber vi 
kontinuerlig med å oppgradere byggene våre for 
å kunne huse det Gud har lyst til å gjøre på lang 
sikt.  
 
Byggene vi har er til enorm velsignelse og vi 
ønsker å være strategiske når vi investerer videre 
i disse. I 2019 gikk 2,11 millioner kroner inn i 
oppgraderinger og investeringer, inkludert nye 
kontorlokaler for ansatte og frivillige i Oslo, Kids- 
og Youth-lokaler i Oslo, samt nytt og oppgradert 
utstyr på de ulike lokasjonene våre.  
 
I 2019 ble også 50 000 kr gitt som gave til vår 
kirkeplanting i Hillsong Israel, som er et av 
rommene i vårt globale hjem.  

Andre

Velsignelsen som er over vårt hus er helt klart 
ikke bare ment for oss selv, for Guds kjærlighet 
er endeløs. Derfor er vår overbevisning som kirke 
og etterfølgere av Jesus at vi skal skape rom for 
andre til å gjøre det samme. Hillsong Foundation 
er derfor forpliktet til å samarbeide med og støtte 
effektive organisasjoner og initiativ. 
 
I 2019 ga Hillsong Foundation 240.000 kr. 
av innsamlede midler videre, for å støtte det 
veldedige arbeidet til:  
 
Preemptive Love Coalition 
Vision Rescue 
Compassion 
 
Les mer under “HÅP” seksjonen.  
 

Heart for the House
Hillsong Church bygges ikke på noen få menneskers talenter og store gaver, men på mange 
menneskers felles innsats og overgivelse. En av måtene man kan gi til Hillsong Foundation, er 
gjennom vårt årlige Heart for the House-offer. Denne søndagen kaller vi gaven som samles inn 
for et offer. Dette fordi vi oppmuntrer mennesker til å gi på en oppofrende måte. Som vår Globale 
hovedpastor Brian Houston sier, handler det ikke om “equal giving”, men om “equal sacrifice.” Vi tror 
at når vi gir oppofrende i tro til Gud, så vil han møte oss der. Når vi bygger Hans hus, vil han bygge 
vårt.  
 
Heart for the House gaven er en gave som gis i tillegg til, og utover, tiende og ukentlig kollekt. Som 
alltid med alle gaver i kirken vår, er det helt frivillig å være med å gi.  
 

Kingdom Builders
En annen måte å gi inn i Hillsong Foundation er ved å bli en Kingdom Builder.  
 
Kingdom Builders er ikke bare for de som har mye, men for alle  som vil leve sjenerøse liv. Det 
handler ikke om et kall til business, men et kall til å gi. Det handler ikke om å gi det du ikke har, men 
om å bruke det du har i hånden og forvalte det best mulig og investere inn i Guds rike. Når mange 
bidrar, blir vi som kirke i stand til å virkeliggjøre mer av visjonen. Sammen gjør vi det umulige mulig.  
 
For mer informasjon om Kingdom Builders, se hillsong.com/norway/kingdom-builders.   
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Administrasjonsrapport

Hillsong Norway er velsignet med veldig mange generøse givere som gir trofast inn til kirken. Totalt 
var våre gaveinntekter i 2019 på rett over 21 millioner. 
Tusen takk for alt dere har gitt til kirken i 2019!  
 

Våre totale inntekter ble nesten helt like som i 2018, mens vi på gaveinntekter hadde en nedgang på 
ca 1 mill. Dette skyldes bl.a. at vi i 2018 hadde en stor ekstraordinær testamentarisk gave i 2018. Vi 
hadde også en nedgang på gavene på våre gudstjenester, mens avtalegirogavene økte med ca kr. 
400 000,- og var på kr. 12,8 millioner i 2019.  
 

Takket være disse gavene og annen støtte har vi kunnet drive kirken vi elsker fra dag til dag og 
gjort store investeringer i våre bygg og utstyr – hele tiden med det fokus å kunne ønske stadig nye 
mennesker velkommen til en kirke og omgivelser vi er stolte av.  
Investeringer som koster oss nå, men som vi vil høste fruktene av i mange år fremover.  

  
Vi har investert for nesten 4 millioner kroner i 2019 i våre bygg og utstyr.  
Som i fjor er dette hovedgrunnen til at vi på regnskapet har et underskudd.  
På drift uten disse investeringene hadde vi også i år et overskudd.  

  
I 2019 økte vi også staben vår noe og hadde ved årsslutt 20,5 årsverk fordelt på alle våre lokasjoner. 
Dette er en økning fra 17,7 årsverk i 2018.  
I tillegg til vi som er på stab er vi selvsagt også helt avhengige av alle våre frivillige som uke etter uke 
gjør en enorm innsats. Vi er veldig takknemlige for den innsatsen som hver enkelt legger ned.  

   
Det gjør oss både ydmyke og ansvarsbevisste at vi er satt til å forvalte folks gaver og talenter. Det er 
en oppgave som vi tar veldig seriøst og som vi daglig jobber med å løse på en best mulig måte.  

  
Rune Sørbø  
Administrativ leder  
Hillsong Norway  

Fordeling av inntekter

Gaveinntekter 2019

Kostnadsfordeling 2019
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Nasjonalt styre

Rune Sørbø 
Rune er administrasjonsleder og styreleder i 
Hillsong Norway. Han har vært med fra starten 
av i Hillsong Norway (Intro) og går i Hillsong 
Sandnes.  
 
Jostein Krogedal 
Jostein er Lead Pastor i Hillsong Norway, 
sammen med sin kone Brit.  
 
Leif Emil Brekke 
Leif Emil har mange års erfaring som 
næringslivsleder og som administrerende 
direktør i NorSea Group Property, et av Norges 
største eiendomsselskaper. Han er aktiv i 
Hillsong Stavanger.  

Vår relasjon til det globale styret

Hillsong Church ble grunnlagt i Sydney Australia i 1983 av Senior Pastors Brian og Bobbie Houston. 
Kirken har gjennom årene hatt en fantastisk vekst og er pr nå representert i mange land i verden.  
 
I takt med Hillsong Church sin globalt vekst har behovet for en samlet struktur blitt mer nødvendig. 
Derfor ble et globalt styre samlet i 2017. Dette styret har det overordnede ansvaret for den globale 
visjonen, det ideologiske fundamentet og retningslinjene for styresett og rapportering.  
 
Hillsong Norway sine lead pastorer Jostein og Brit Krogedal, er sammen med styret, ansvarlig 
ovenfor det globale styret.  
 
Hillsong Church er ikke sentralstyrt. Ønsket er å gi et rammeverk som gjør det enkelt for hver 
Hillsong-kirke og blomstre og virke i sitt fulle potensial.  

 
Julie Kordahl 
Julie er politisk rådgiver for KRF sin 
stortingsgruppe, og nå statssekretær for Olaug 
Bollestad. Julie er aktiv i Hillsong Oslo.  
 
George Aghajanian 
George er General Manager i Hillsong Church. 
George har jobbet i Hillsong i over 20 år, de siste 
årene som general manager/daglig leder. George 
sitter i det globale styret og i mange nasjonale 
styrer i Hillsong. 
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Globalt styre

Brian Houston  
Brian Houston er grunnlegger og Global Senior 
Pastor for Hillsong Church, sammen med sin 
kone Bobbie.  
 
George Aghajanian  
George er General Manager for Hillsong Church 
globalt og ansvarlig for eierstyring, det juridiske, 
menneskelige ressurser og utvikling av kirkens 
fasiliteter.  
 
Gary Clarke 
Gary er Lead Pastor for Hillsong Church i 
Storbritannia.  
 
Dr. Stephen Crouch 
Stephen er autorisert revisor og ansvarlig 
leder for et firma som driver regnskaps- og 
finanstjenester.  
 
Russel Dacre 
Russel er administrerende direktør og eier av 
LIND / The Automotive Family. 

Trygge kirker
I Hillsong ønsker vi å ha et fysisk, psykisk og åndelig trygt fellesskap for alle som er en del av kirken, 
også i tråd med myndighetenes retningslinjer i forhold til vold og overgrep. Ved å sette et fokus på 
dette er målet vårt å kunne gi en omsorgsfull og riktig respons dersom det er mistanker og anklager 
om, avsløringer av, eller klager på upassende adferd, eller om misbruk skulle forekomme.  
 
I 2019 har vi jobbet med å øke kompetanse og sikre rutiner på dette området, og har begynt 
med implementeringen av PBUs “Trygge Kirker”. Kurset “Trygge kirker” forbereder våre ledere og 
medarbeidere på hvordan man bør håndtere mistanke om vold og seksuelle overgrep blant barn og 
unge, samt at det inneholder en rutinehåndbok som spesifiserer hvordan slike saker kan håndteres. 
Trening av stab og frivillige medarbeidere vil fortsette i 2020.  
 
I 2019 ble det etablert et kristeteam i Hillsong Church Norway, som skal kontaktes dersom det 
er mistanke eller opplysninger om overgrep av mennesker i eller tilknyttet kirken. Teamet er valgt 
ut av ledelsen i Hillsong Norway, og satt sammen av mennesker med formell kompetanse eller et 
engasjement på området. Teamet vil drøfte og beslutte videre tiltak. Teamet har også gjennomført 
kurset “Trygge kirker”. 
 
For mer info om Trygge Kirker, se https://www.pbu.no/blog/2019/02/25/trygge-kirker/ 

 
Phillip Denton 
Philip er konsernsjef i Hillscorp 
eiendomsutviklingsselskap, og direktør for flere 
andre eiendomsrelaterte selskaper. 
 
Phillip Dooley 
Phillip er Lead Pastor for Hillsong Church i Sør-
Afrika, sammen med sin kone Lucinda.  
 
Benjamin Houston 
Benjamin er Lead Pastor for Hillsong Church i 
Los Angeles, sammen med sin kone Lucille.  
 
Nabi Saleh 
Nabi er den tidligere konsernsjef for Gloria Jean’s 
Coffee World, og leder av Praise International 
USA, som driver It’s A Grind Coffee Houses. 
 
Lalitha Stables 
Lalitha er salgssjef for Google i Storbritannia.  

Tusen takk!
Vår evne til å tjene vårt lokalsamfunn og kirken ville ikke vært mulig uten offeret av mange. Vi er 

enormt takknemlig for styret vårt, de 31 ansatte og de over tusen frivillige som tjener, hver uke i hele 
landet. Vi er også veldig takknemlig for alle som bidrar med sine ressurser og investerer inn i å gjøre 

visjon til virkelighet.  
 

Tusen takk til alle som er med å bærer visjonen sammen med oss. Det ville ikke være mulig å gjøre 
dette om det ikke var for alle som deg. Tusen takk til alt du bidrar med. Kirken vår ville ikke vært den 

samme uten deg.  
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For mer informasjon om våre lokasjoner og møtetider besøk 
hillsong.no 

 
Last ned Årsrapporten på 

hillsong.no 
 

Se på Hillsong Channel på 
hillsongchannel.com 

 
Les mer om hva vi tror på 

hillsong.com/what-we-believe 
 

Følg oss på sosiale medier på 
@hillsongnorway 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postadresse: Postboks 32, 4001 Stavanger 
Kontakt oss på: post@hillsong.no 


