Styrets årsberetning 2019
Stiftelsen Åpne Dørers visjon er å styrke og utruste kristne som lever under press og
forfølgelse på grunn av sin tro. Åpne Dører driver informasjons- og innsamlingsarbeid i Norge
og arbeider for trosfrihet. Organisasjonen er en del av den internasjonale organisasjonen
Open Doors International.
Internasjonalt
En sentral verdi for Open Doors er å lytte til den forfulgte kirke for å møte deres behov. I
land med forfølgelse av kristne samarbeider vi med lokale organisasjoner, nettverk og kirker.
Arbeidet omfatter blant annet trening i å håndtere vanskelige situasjoner, lederopplæring,
utdanning, traumebehandling, mikrokreditt og humanitær hjelp, samt distribusjon av bibler
og annen kristen litteratur.
Open Doors arbeider i 76 land hvor kristne forfølges. I 2019 har hovedtyngden av arbeidet
blitt utført i Midtøsten, Asia og Afrika.
Norge
I Norge engasjerer vi til bønn og innsats for forfulgte kristne. Vi formidler derfor utfordringer
som den forfulgte del av kirken har, men også deres vitnesbyrd, til enkeltpersoner,
menigheter, media samt myndigheter. Et satsningsområde er tettere kontakt med våre
givere og bønnepartnere, og med frivillige som reiser til land med forfølgelse.
Eksempler på aktiviteter i 2019:
•

•
•

•

•

•

16. januar presenterte Åpne Dører organisasjonens verdensomspennende
undersøkelse World Watch List, en rapport som viser forfølgelsen av kristne på
verdensbasis.
13.-15. september arrangerte Åpne Dører den nasjonale konferansen Forfulgt 2019 i
Bergen, med ca 800 deltakere.
I samarbeid med Stefanusalliansen arrangerte vi høsten 2019 det årlige fakkeltoget i
12 byer. Årets tema var «Kvinner som blir forfulgt for sin tro». I Oslo ble et opprop
om dette overrakt Utenriksdepartementet.
Åpne Dører deltok på omkring 560 ulike arrangementer i regi av kirker og
menigheter, skoler og andre organisasjoner, hvorav flere ble gjennomført av frivillige
medarbeidere.
Vi har innredet et eget studio for TV- og videoproduksjoner, med ukentlige sendinger
på kristen TV-kanal. I tillegg har vi jevnlig blitt intervjuet og har deltatt i programmer,
hovedsakelig i kristne mediekanaler.
Annenhver uke produserer vi radioprogrammer som blir sendt på 22
nærradiostasjoner landet over.

•
•

Alle TV-programmene våre er tilgjengelige på nyopprettet YouTube-kanal. Vi har også
8 000 følgere på Facebook og 900 på Instagram.
Vi utgir månedlig bladet Åpne Dører. Ved årsskiftet hadde bladet omkring 18 000
abonnenter.

Fra 2019 utvidet vi med ansatte i Oslo. Dermed kan vi også øke vår kontakt med
myndighetene og i større grad fremme de forfulgte kristnes sak i mediene.
Åpne Dører ønsker at kristne fra Norge selv skal kunne besøke land med forfølgelse, for å
lære mer om situasjonen til forfulgte kristne og for å oppmuntre og be for dem direkte. I
løpet av 2019 reiste 132 personer på slike turer. Dette er mer enn dobling fra 59 i 2018.
Stab og frivillige
Ved utgangen av året var 18 personer ansatt på hel- eller deltid, til sammen 14 årsverk.
Fire har arbeidssted ved kontoret i Kristiansand, tre i Stavanger, sju i Bergen, to på
Sunnmøre og to i Oslo.
Arbeidsmiljøundersøkelse gjennomført i 2019 viser at arbeidsmiljøet er meget godt. Totalt
sykefravær var 0,84%. Det råder likestilling mellom kjønnene i organisasjonen.
Kvinneandelen var 43% i styret og 33% blant de ansatte ved utgangen av året.
Frivillige utfører en uvurderlig innsats i organisasjonen. Styret er takknemlig for all forbønn,
støtte og frivillig innsats i blant annet reisevirksomhet, oversettelse, sosiale medier og
gjennomføring og tilrettelegging av lokale møter og arrangementer.
Økonomi
I 2019 hadde Åpne Dører en inntekt på 36,9 millioner kroner, som er 5,3 millioner mer enn i
2018. Gaveinntektene var på 34,2 millioner. Aktivitetsregnskapet viser at 86,6% av midlene
har gått til formålet.
Vurderinger
Generelt er det en positiv utvikling i Åpne Dørers virksomhet. Ut fra årets drift og resultat
vurderes det at forutsetningen for videre drift er til stede. Regnskapet gir et rettvisende
bilde. Overskuddet er disponert som vist i resultatregnskapet. Virksomheten forurenser ikke
det ytre miljøet i særlig grad.
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