Årsrapport 2014
Da er 2014 gått inn i historiebøkene! Et år som har inneholdt oppturer og
nedturer. Men Gud har i Matt. 28:20b lovet å være med oss alle dager, både i
opp- og ned-turer. Vi kan også i år være takknemlige for at flere personer er
blitt frelst og døpt i Betania.
I Gal. 5:22 står det om Åndens frukter, og en av dem er trofasthet. Denne
Åndens frukt ser vi dessverre har en nedadgående tendens. Det å være trofast
er en av grunnsteinene til at vi skal kunne få se vekst. Hvis vi som tror ikke
gidder å gå på møter, bønnemøter, bibeltimer osv, hvem gidder da? Vi som
kristne må våkne og forstå at det å gå på møter er ikke det samme som å bli
underholt, men for å bli fornyet av DHÅ. Det handler ikke om å gå på møte
for å få gode følelser heller, men for å styrke Guds menighet på stedet Gud
har satt oss. Gode følelser er ofte noe man får pga Guds- atmosfære, men man må ikke la disse god
følelsene styre oss, men Åndens frukt som blant annet er trofasthet.
Det som kan skje er at man kan gå glipp av store velsignelser ved å holde seg vekk fra forsamlingen. En
som fikk erfare dette var Tomas. Han var ikke tilstede da Jesus viste seg for disiplene da de var samlet
første gang etter hans oppstandelse. Da Tomas fikk høre dette, trodde han ikke på dem, fordi det hørtes mer
ut som en ønskedrøm, enn virkelighet. Slik kan det også være med oss. DHÅ kan på en ekstraordinær måte
"falle" over møte og mirakler begynner å skje. Problemet er bare at alle som ikke er der vil gå glipp av
denne velsignelsen og i verste fall forkaste vitnesbyrdene til dem som opplevde det. Det kan hende man
trenger et mirakel i livet sitt og burde for all del vært der for å få del i velsignelsen. Prøv å prioriter
forsamlingen. Det er viktigere en noen gang, med tanke på alle de forskjellige åndelige aktiviteter vi ser
rundt oss i Norge i dag. Blir vi som er kristne sløve, tar noe annet over, som f.eks. islam, ateisme, spiritisme
osv. Kom å ta del i fellesskapet, hvor Jesus er midt i blant oss. Der Jesus er, er ingenting umulig!
Jeg vil også benytte anledningen til å takke dere alle som står på i Herrens tjeneste, i og ut fra Betania. Jeg
håper du forstår at din oppgave er viktig og at du er betydningsfull og verdifull i våre øyne og i Herrens
øyne
Jeg er glad for alle dere som er
trofast
i
forbønn
på
bønnemøter, møter og hjemme.
Det gleder meg stort å se alle
dere som er engasjert i sang og
musikk, lyd og teknikk,
nærradioarbeid, misjonsarbeid,
all administrasjon, kontor og
regnskaps-arbeid, rengjøring,
pynting,
matlaging,
besøkstjeneste,
andaktsvirksomhet,
barne
og
ungdomsarbeid, eldre omsorg, formiddagstreff, forkynnelse, undervisning, festkomiteen, vedlikehold og
orden på huset og lederskap i LR og LF. Til slutt vil jeg takke for alle som gir av sin økonomi til Betania.
Og takk til alle dere som er trofast på møtene våre.
Summen av dette utgjør Pinsemenigheten Betania, Larvik. Vårt kall og våre oppgaver i Betania er med på å
gjøre Jesus kjent og la mennesker få erfare Åndens dåp og fylde, som en viktig hjelper til å beholde
brannen for Jesus gjennom et langt liv! Betania har vært og kommer til å være en menighet som gjør en
forskjell i Larvik og andre deler av verden hvor vi har misjonsarbeid!
Hjertelig takk til dere alle, og Guds rike velsignelse!
Øyvind Toeneiet
Pastor

Pinsemenigheten Betania, Larvik – Årsrapport 2014 / side 1 av 18 sider

Protokollen
Medlemmer pr 1.januar 2014
Tilhørige pr 1.januar 2014

216
92

Sum me dle mme r og tilhørige pr 1. januar 2014
Døpte, nye medlemmer
Døpt menighetstilhørig
Fra annen menighet
Korreksjon medlemmer

308
3
1
2
-1

Sum nye me dlemmer

5
Fødte
Barn som fulgte foreldre

Sum nye tilhørige
Utme ldt:

0
Døde
Medlemmer utmeldt
SUM utmeldte medlemmer
Tilhøring utmeldt
Menighetsbarn overført som medlem
Korreksjon tilhørige
SUM utmeldte tilhørige

Me dle mme r pr 31.12.2014
Me nighe tstilhørige pr 31.12.2014
Me dle mme r og tilhørige pr 31.12.2014

-1
-3
-4
0
-1
-2

-3
217
89

306

Døde :
Harda Skavhaug

LEDERRÅD
Følgende har vært medlemmer i Lederrådet hele/deler av 2014
Hovedpastor Øyvind Toeneiet, Ruth-Wenche Mossum (okt 2012 - 2016), Runa Skattum (2014 - 2017),
Olafur Zophaniasson (2014 - 2017), Arash Rezaei Meht (2014 – 2017) og Rudolf Leif Larsen driftsleder
(2014 – 2017).
LEDERFORUM
I tillegg til Lederrådet, har følgende vært med i LF i hele/deler av 2014:
Eigil Rognlien, Morten Lindhjem, Tore Mossum, Svein Owe Hansen, David Lindhjem, Helen Pettersen,
Sissel Lindhjem, Rolf Tore Nielsen, Hans-Robert Wergeland, Sigrid Grinden, Arne Nilsson, Ann-Beathe
Martinsen, Hilde Marthinsen, Ester Sara Ólafsdóttir og Rudolf Leif Larsen (referent).
Arbeidsmøter har gått tilbake til LederForum hvor ledere fra hver avdeling deltar. LR vil bli holdt en
ganger hvert halvår.
Forkynnere:
Følgende har talt i møtene: Øyvind Toeneiet, Eigil Rognlien, Frank Matre, Charles Hansen, Halvard
Hasseløy, Rudolf Leif Larsen, Tommy Haugen, David Lindhjem, Ruben Axell, Gunnar Harkestad, Oddvar
Søvik, Erik Grinden, Hans Robert Pettersen, Ivar Karlsen, Mikael Järlestrand, Einar Nymoen, Hartvig
Storslett, Gro Wenske, Martha Irene Eriksrød, Olafur Zophaniason, Dennies Greenidge, Tom Langerud,
Tom Johnsen, Ben Solberg, Alberto Malisani, Rolf Tore Nielsen, Astrid Andersen, Gordon Tobiassen,
Gunnveig og Ernst Knudsen, Kenyanerne Grace og Rodah, Alfred Myreng, Arvid Bentsen, Egil Johansen
og Magne Madsen. Lennart Olsen, Pål Pedersen.
AKTIVITETER
Søndagsskolen
Rudolf hadde første halvår ansvaret for å organisere søndagsskolen. Vi var noen personer som hadde hver
sine søndager. Søndagsskolen fulgte opplegget «Helt Konge» i første halvår.
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Ester Sara Ólafsdóttir har hatt ansvaret for søndagsskolen siden august: Det har vært veldig gøy på
søndagsskolen i høst og vinter. Barna er som regel interessert i det vi driver med og opplegget jeg har kjørt
funker bra. Jeg startet å gi premier til de som er flinke å høre etter det jeg har å si. Det har funket veldig bra
og det gjør at de fokuserer når jeg har undervisning. De spør når det er noe de lurer på og jeg vil tro at det
vi snakker om har en positiv virkning på barna. Vi leker også mye og det liker de veldig godt. Det har
funket bra å være nede i peisestua med søndagsskolen og det skal vi fortsette med. Der er det mer enn nok
plass for oss alle sammen, for både undervisning og lek.
Ester Sara Ólafsdóttir er leder
"JOY"
Jentegruppa "JOY" var jenter i alderen 6-13 år, som hver fredag kl.17.30- 18.30 møtes på Betania for å
synge og høre om Jesus.
På øvelsene var vi mellom 5 til 7 jenter. Sangoppdragene vi hadde dette året, var familiemøter og andre
samlinger i menigheten vår.
Vi avsluttet gruppen sommeren 2014, dette p.g.a jobbsituasjon til lederne.
Lederne var Ann-GHelen Lindhjem og Sissel Lindhjem.
Fredagsklubben
Fredagsklubben ble startet våren 2013, med barn fra alderen 12 år og oppover, og holdt til i peisestua på
Betania.
Det var samling hver fredag kl.19.00 til 21.00, hvor barna hadde andakt, aktiviteter, utlodding, lek og mat.
Vi var mellom 10 til 18 barn. Klubben ble avsluttet sommeren 2014 p.g.a lederenes jobbsituasjon.
Lederne var Roy Nilsen, Raymond og Vigdis Bredal Pedersen, Morten og Ann-Helen Lindhjem, David og
Sissel Lindhjem.

Input og cellegruppen for ungdom
Jan Einar og Hege Hvatum er fortsatt ledere. Øyvind Toeneiet
underviser, og er en god støttespiller. Vi er blitt veldig glad i ham,
og han betyr mye for oss.
Styre: Joakim Bredal Pedersen og Alexander Axell, Ester
Olafdottir. I tillegg har David Levi Olavson blitt med som leder
våren 2014..
Ungdomsarbeidet samler ca. 10-20 ungdommer hver lørdag fra kl
1900 til ca 2300. Vi har også kafé og sosialt samvær etter
ungdoms-møtene.
Vi vil oppfordre til fortsatt å be for ungdommene i Larvik! Vi trenger unge kristne ledere som har evne til å
være ledere på skole og fritid, slik at ungdomsarbeidet kan vokse.

TenTro
TenTro har hatt ukentlig undervisning på onsdager kl. 1800. Øyvind Toeneiet har vært TenTro-lærer.
Høsten 2014 begynte David Olavson som med-lærer i TenTro. På vår-halvåret var det Edvart Johansen som
var TenTro-elev. I april reiste vi til London med ham. Det var TenTro Gudstjeneste søndag 27. april.
I september ble det startet opp ny TenTro gruppe, hvor fire nye TenTro elever begynte. De nye elevene er
Ivo Jeznach, Kathrine Lindhjem, Nikolai Nilsen Bjerke og Eva Margret Olafsdottir. Arbeidet med TenTro
er meget viktig, og vi ser at de fleste ungdommene fortsetter i Betania sitt ungdomsarbeid etter TenTrotiden.
Hovedleder: Øyvind Toeneiet
Bønnemøtene / Bibel, bønn og brød
18 juni var siste samling for bønnemøtene på tirsdagene i Betania. Siste året kom vi sammen noen få, 2-3
stk. for det meste. Dette ble tatt opp i menighetsmøte på grunn av liten interesse for samlet bønn. Lederådet
har fra høsten av samlet bønnemøtene på onsdagkveld med Bibel, Bønn og Brød. Her er vi samlet i bønn
for menighet , by og land.
Ledere: Arne Nilsson og Helen Pettersen
Bibel Bønn og Brød ble ett nytt konsept på en allerede god grunn, som var bibeltimer på mandager.
Hensikten med onsdagene var å samle all undervisning på en dag, ettersom TenTro allerede brukte
onsdager. I tillegg var det ett forsøk på å samle flere til Bønn og fellesskap. Det var oppstart fra høstsesongen.
Dette har vært veldig fine kvelder, hvor mange fra menigheten har tatt seg tid og møtt opp og deltatt. Erdna
hadde tema om «tilbedelse», og jeg hadde tema «Skriften og Bønn ut fra Skriften», Øyvind om «hvordan
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høre Guds stemme», Rudolf underviste om «Treenigheten». David Lindhjem talte om «Antikrist (islams
ventede messias)», og Egil hadde en serie med tema «Fra Abraham til Jesu».
Programmet til våren er også veldig spennende, hvor vi allerede har satt i gang med «Åndens gaver».
Jeg er veldig takknemlig for alle som har deltatt med undervisning, og jeg håper ennå flere har tid til og
komme innom på onsdager og delta i oppmuntrende fellesskap med Bibel, Bønn og Brød.
Gudbjørn Olafur Zophoniasson er leder.

Formiddagstreffene
Formiddagstreffet har vært godt besøkt gjennom hele året, over 30 på det meste som regel rundt 25.
Formiddagstreffet er hver tirsdag kl 1100 til ca kl 1300, hvor det er sang, andakt, kaffe og noe å bite i.
Ansvaret har blitt fordelt på flere denne høsten, som Erik og Ruth Grinden, Harald og Åse Rønningen med
flere. I vår var det Magne Madsen som tok en god del av ansvaret for å finne talere og ledere. Vi trenger en
som er villig til å ta hovedansvar, dvs. sørge for at det er talere og folk til å ta seg av praktiske ting. Øyvind
Toeneiet ref.
Evangelisering:
Vi i evangeliserings-gruppa har forsøkt å være på
Larvik torg i snitt en lørdag i mnd. Vi deler ut gratis
vafler/kjeks og kaffe fra teltet, pluss at vi også deler ut
gratis traktater, hefter, bøker og DVD. Er vi mange
nok går vi også to og to rundt i gatene og
evangeliserer.
Vi har også hatt mye evangelisering på Storgata ved
nattetid i helgene i sommer. Dette er utrolig
spennende, og vi opplever at mange mennesker
kommer til oss når vi står der.
Vi har vært litt få i dette arbeidet og kjenner at vi trenger flere som står sammen i dette viktige
arbeidet. Det er alltid en velsignelse over alle som er med, om så en sjelden gang iblant. Men vi
trenger også noen som vil stå fast med oss, da vi er sterkere jo flere vi er. Så kjenner du Guds kallelese
til dette, bli med!
Må Guds vilje skje! Må hans rike komme!
Hans Robert Wergeland

Rapporter fra menighetens råd og utvalg
Møteverter:
En stor takk til møteverter og vikarer som har stått trofast i denne tjenesten også i 2014, og ønsket
velkommen til menighetens medlemmer, andre møtebesøkende og mennesker som ikke har vært på
møter i Betania før. En del av tjenesten har også vært og ha opptelling av offer og gaver til menigheten
og andre tiltak.
I løpet av året har vi hatt en samling med møtevertene og en brannøvelse den 27.november med
brannvernlederen : David Axell
Møtevertleder: Svein Owe Hansen
Drift:
Rudolf Leif Larsen har vært regnskapsfører for både hovedkassen,
misjonskassen, Mitt Fadderbarn, Pymisjon, Kongo-Misjon og
Evangeliserings-gruppen. Are Lysberg i Lysberg Revisjon AS er
ekstern revisor. Ettersom vi ikke fant intern-revisor, innførte vi dobbel
signatur på alle utbetalinger.
Det er innberettet til PSGS for skattefritak kr 700.930 (kr 672.216 i 2013) fra nevnte regnskap, samt
Friendship.

Tabellen nedenfor viser en totalomsetning på kr 3.005.019 (kr 1.997.936 i 2013). Dette fordeles med
51 % til drift og 46 % til misjon. Det er innsamlet i menigheten (drift og misjon) kr 999.889 (kr
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807.303 i 2013). Av dette er fordelingen: drift 79 % og misjon 21 %. I tillegg kommer offentlig støtte
på kr 303.582.
Årets drifts-regnskap hadde et overskudd på kr 75.895, og saldo på kr 190.365 (inkludert skatte-kto).
Det gjenstår kr 50.032 på lånet.
Hovedkassen
Misjon, hovedkasse
Pymisjon
Mitt Fadderbarn
Friendship
Kongo-misjon
Søstermisjon, Stavern
Evangeliseringsgruppen
SUM

Kollekt i
Betania
788 867
211 022

Stat /
Fra andre kommune
303 582
331 032
85 550
63 800
107 700
16 270

999 889

604 352

Kollekt
999 889
79%
21%

Totalt
2 005 019
51%
46%

303 582

Renter
123
41
112
53

Fra
misjonskto

100

30 000
1 764
36 000
29 000

3
432

96 764

SUM
1 092 572
211 063
361 144
87 367
99 800
136 800
16 270
3
2 005 019

Brukt
1 011 606
225 053
267 296
107 504
65 164
250 114
14 700
1 439
1 942 876

Lånerenter
5 071

5 071

Resultat
75 895
-13 990
93 848
-20 137
34 636
-113 314
1 570
-1 436
57 073

Beholdning
balanse
190 365
51 466
174 955
38 490
113 556
39 961
1 570
1 531
611 895

Prosentfordeling:
Total-omsetning
Betania, drift
Betania, misjon

Internettsiden www.bela.no gir oppdatert informasjon om menigheten.

Husstyret:
Det har bare vært gjort det mest påkrevde med hensyn til utbedringer på huset i 2014, av økonomiske
hensyn. Her kan nevnes vedlikehold/utbedringer på det elektriske anlegget som blir utført av Bravida .
Den største utgiften her var strøm-bryter funksjonene, med forsinkelser etc, ved mixebordet, som sluttet å
virke.
Dåps-bassenget ble ferdigstilt i 2014 og vi er veldig fornøyd med det.
Leder for husstyret er Tore Mossum

Arrangementskomiteen
I året som har vært har vi som vanlig hatt høstsamling og årsfest. Vi hadde påsmurte rundstykker og kaker.
På julefesten hadde de som kunne med seg kaker, sjokolade eller påsmurt mat. Det fungerer veldig greit.
Mange deltok på arrangementene.
Vi er 2 grupper som samarbeider om oppgavene. Vi trenger stadig nye medarbeidere. Er det noen som
kjenner på at de ønsker å være med, så er du velkommen. Det skal dekkes, sette opp bord. smøres og gjøres
i stand. Og ryddes opp etterpå.
En stor takk til dere som har vært med å hjelpe til.
Ledere i komiteen er: Ann Beate Martinsen og Hilde Marthinsen.
Sang og musikkrådet
Vi har for det meste benyttet oss av egne sangkrefter i 2014, og vi er takknemlig for alle som trofast har
vært med av ulike grupper.
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Vi hadde en fin konsert i mars med Ragnhild og Arvid Pettersen med «Perler fra kirke og bedehus».
De andre som har bidratt trofast gjennom året er: Hallelujagutta, Reflect, Shekinah, Joy og Harmoni.
Av solister kan vi nevne: Veronica Larsen, Michael Mizidi, Tommy Fredriksen, Mette Toeneiet, Eigil
Rognlien. Sylvi-Ann har ledet fellessang sammen med Rudolf Leif Larsen på piano.
I mars hadde vi besøk av pianist Pablo González fra Paraguay, sammen med trompetist / pastor Alberto
Malisani
Julekonserten 20.des går vel også inn i rekken av de store sang- og musikkopplevelsene vi hadde i 2014.
Vi er takknemlig for alle som er villige og med glede stiller opp i denne viktige oppgaven.
Sylvi-Ann Haugen og Ruth-Wenche Mossum deler på ansvaret for SMR.

Teknikkergruppa
Lyd og multimedia har en gruppe som har ansvaret etter en fast plan. Disse har en viktig funksjon for
gjennomføringen av møtene.
Sist på året var det en teknisk oppgradering av det elektriske anlegget til miksepulten og plattformen.

Besøkstjenesten, diakon gruppa
Besøkstjenesten består første halvår av Rudolf Leif, Larsen, Erik og Ruth Grinden, Harald og Åse
Storrønningen og Øyvind Toeneiet. Vi har i løpet av 2014 gitt alle over 70 en juleblomst og hilsen. Vi har
gitt en hilsen og blomst til alle 70, 75 samt alle over 80 år på sine fødselsdager. Vi har besøkt syke når det
har vært behov for dette.
Vi opprettet en diakon-gruppe høsten 2014 som består av: Dagny og Svein Owe Hansen, Hilde Marthinsen,
Ruth og Erik Grinden, Harald Storrønningen, Tore Mossum, Ann Beathe Martinsen, Rudolf Leif Larsen,
Øyvind Toeneiet og Arne Nilsson. Vi ser at omsorgsarbeidet er et viktig arbeid som trenger flere til å dele
på dette arbeidet.
Kontakt oss når du vet om noen i Betania som er syke eller trenger en oppmerksomhet. Vi ønsker også at
flere er med på å gjøre denne viktige oppgaven. Øyvind Toeneiet ref.

MISJONSRÅDET
Følgende er medlemmer: Rolf Tore Nielsen (leder), Åse Storrønningen, Sylvi-Ann Haugen (sekretær),
David Axell og Rudolf Leif Larsen (kasserer).
Vi utarbeider forslag til misjonsbudsjett for Betania og har også kontakten med de eksterne misjonsprosjekter som vi støtter.
Rådet planlegger og gjennomfører misjonsmøtene, herunder møteledelse. I tillegg til egne talere, bidrar
rådet til å få inn talere utenfra.
Vi planlegger og gjennomfører den årlige juleaksjonen, som er et godt bidrag til misjons-kassen
PYM
PYM er forkortelsen for “De norske pinsemenigheters ytremisjon”. PYM koordinerer
misjonsengasjementet i Pinsebevegelsen. Sammenlignet med andre kristne
misjonsorganisasjoner i Norge, regnes pinse-misjonen som den tredje største
misjonsvirksomheten.
Pinsemenighetene er i dag engasjert i ca 50 land og har om lag 100 aktive misjonærer som er i tjeneste ute.
I tillegg til menighets-basert misjon, drives det flere misjonsstiftelser som har tilknytning til en lokal
pinsemenighet eller av pinsevenner privat. Dette betyr at pinsevennenes misjonsarbeid er svært
desentralisert og mangfoldig.
David Axell er medlem i styret for PYM. Menigheten støtter PYM med kr 70 pr medlem.

Bulgaria:
Friendship har arbeidet med bestående organisasjon i Kotel-området. Vi
har også i år arbeidet med mat-utdeling blant nødlidende i området og har
hatt fokus på jevnlig kontakt med unådde familier.
Vi ser at den dramatiske økningen av arbeidsledige i hele Europa, rammer
mange av familiene i menigheten, da disse i perioder, har reist ut av landet
for å skaffe inntekt til livs-opphold.
Vi har fremdeles god erfaring med å drive evangelisering / kirke i flere
landsbyer rundt Kotel, og i år har dette arbeidet blitt styrket med 2 nye
steder.
Vårt arbeide i Kotel har ført til at det nå er et utstrakt samarbeide mellom
samtlige kirker i byen, noe vi fikk oppleve under stordåpen i sommer. For
øvrig vil vi nevne at menigheten fremdeles forhandler med kommunen om
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kjøp av bygget som de leier. Dette går tregt, men Friendship har lagt opp noe midler for å kunne handle når
anledningen kommer.
For Friendship, Rolf Tore Winther

Mitt Fadderbarn, Brasil
I 2014 har 80 barn vært innskrevet, og har deltatt i to prosjekter, kalt
“Morgendagens borger” og “Gunnar Axells prosjekt”.
Barna i prosjektet “Morgendagens borger” («Cidadão do Amanhã») blir
fulgt opp av folk fra byen, og i “Prosjektet Gunnar Axell”. Også i
ferieperioder besøkes de barna som har fadder, og de får leker, utstyr og
annen hjelp.
I skoletiden har vi samlinger tirsdag til torsdag, hele dagen. Disse
samlingene er for å styrke skolearbeidet, samt handverk som
teppelaging, samtaler, handarbeid, utdannings-videoer, sang og
framvisninger. Det er også fotball, vollyball, og andre gamle leker.
Dette året hadde vi endel vanskeligheter, ettersom det ble
flom, først i juli, og deretter i september. Mange av familiene
som deltar i prosjektet, mistet alt de hadde. Også sentret ble
rammet. Nå kan vi se, takket være Gud, så har vi det bra, og
har fått i gjen det vi mistet.
Til tross for mange utfordringer, stopper ikke prosjektet. I
starten av året delte vi ut skolemateriell, og vi besøkte
skolene der barna går. Vi besøkte og snakket med lærerne,
elever og foreldre, og slik følge opp barna både på skolen og
hjemme.
Vi feiret påske i april og barnas dag i oktober, og hadde da besøk av den juridiske lederen her. I julen
overrakte vi gaver fra fadderne, og hilste på alle som ble flyttet opp på neste klassetrinn.
Vi vil på denne måten takke elle vennene som ber for oss, for alle fadderne som støtter oss, dem som
skriver brev og eposter, de som organiserer og leder dette flotte arbeidet. Bare Gud kan gi igjen! I Hans Ord
står det... deres arbeid er ikke forgjeves i Herren!

Paraguay
Bok-prosjektet avsluttet nåværende prosjekt-periode den 31.desember. 7 studenter avsluttet høyere
utdanning. Gjennom året har de prosjekt-ansatte hatt mange pedagogiske kurser blant indianer-lærerne.
Etter en prosess, ble det søkt om et års forlengelse av prosjektet, hvor en vil arbeide med lærebok til Acheindianerne, samt prøve å få de ferdige bøkene (ca 70 bøker) godkjent av skoleministeriet.
Egenandelen er den største utfordringen, og ved årets slutt manglet ca 80.000. Det er håp om at dette kan
ordnes første halvår 2015.
Det er uklart om det blir prosjekt utover 2015.
Bibelskolen hadde et godt år, og fra Norge støttet vi 9 studenter. Det er forskjellige menigheter og private
som støtter.
Man har støttet indianermenigheten til leirer og andre tiltak,
samt til evangelist. Han grunnla en ny menighet i en indianerkoloni.
Arbeidet
kan
følges
opp
gjennom
web-siden
www.pymisjon.com.
Rudolf og Brit-Lajla var i Paraguay i februar for å følge opp
prosjekter. Rudolf leder Landutvalget for Paraguay.
Bildet: den nyeste indianer-kirken.

Mosambik
Menigheten støtter «Centro Juvenil Ingrid
Chawner», spesielt en gutte-gruppe der. Sentret
fortsetter å oppsøke gatebarn, og hjelper dem
fra det kriminelle tigger-livet der.
Internatet fungerer godt, og hjelper til med å
sosialisere barna, ved å lære dem Guds Ord, og
hjelpe dem med skolegang, og andre
aktiviteter.
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Målet er jo å få barna tilbake til familien. Personalet er mye involvert i dette. Det er omkring 60 barn
som får denne støtten. Vi ser at de barna som ble integrert i 2013, fremdeles er hos sine familier. I
perioden 1996 til 2014 har 266 barn flyttet hjem fra sentret, og 110 direkte fra gaten.
«Gutteklubben Ebenezer» er viktig for disse barna, og en sentral aktivitet er fotball, og av 24 kamper,
vant de 10, og uavgjort 4. Barna har profesjonelle trenere.
Kenya
I løpet av 2014 hadde vi det privilegium å møte og jobbe blant
kvinner og fortsatte å styrke gruppene gjennom opplæring i
sparing, samt om familie- og helsemessige problemer. Vi arbeider
med treninger og vanlige gruppemøter som normalt starter med
bønn. Vi har registrert mange suksesshistorier. I Tuinuaneprosjektet har vi sett grupper vokse åndelig og også blitt til stor
hjelp i de lokale kirkene. Mange har lært Jesus Kristus å kjenne.
I løpet av året har prosjektet sett vekst ved at flere grupper har
blitt dannet. Dette har skapt en økt interesse for prosjektarbeid i
ulike lokalsamfunn.
Vi setter pris på deres utrettelige innsats for å støtte det gode
arbeidet i Kenya. Dette arbeidet handler om å forvandle
menneskers liv, og vi håper dette vil fortsette i fremtiden.
Må Gud velsigne dere for det gode arbeidet dere gjør.
Med vennlig hilsen Rodah og Grace (bildet)
Israel
Fra NPAIs web-side: NPAI er forkortelsen for Norske
pinsevenners arbeid i Israel. NPAI arbeider aktivt i Israel med
prosjekter knyttet opp til vedlikehold og utbedring ved
helseinstitusjoner. Vi arbeider også aktivt å hjelpe eldre
israelere som faller utenfor det offentlige sosiale nettverk. NPAI ønsker ved aktiv innsats å godtgjøre noe av
den lidelse og undertrykkelse som jødefolket har opplevd gjennom historien og som dessverre er blitt utført
i Guds navn. Vi tror at jødene har en spesiell plass i Bibelen, både i fortid, nåtid og fremtid.
Kongo
Petras hjelpekonto har i 2014 hjulpet de handikappa
ungdommene som bor i "Petra-huset", drevet av Petras venn
Matabishi. Mange av dem har hatt polio, fordi
vaksinasjonsprogrammene ikke har nådd landsbyene deres
pga krig. De har krøpet på bakken, men har ved hjelp av
operasjoner og protester og krykker blitt reist opp på beina.
De som blir boende på Petra-huset kommer fra landsbyer der
de ikke ville fått gått på skole. Nå i Petra-huset får de
derimot gå på skole, og har håp for framtida. Hver måned
støtter vi dette huset med 1000 USD til mat, skolepenger,
sykeregninger og andre faste utgifter. Huset brant i høst, men
de fleste ungdommene er nå innkvartert i to andre hus, og
støtten fortsetter som normalt.
I tillegg har Petras hjelpekonto drevet søndagsskolearbeidet til Petras venn Heri. Han lærer opp
søndagsskolelærere og har vært på mange forskjellige seminarer rundt omkring. Menighetene her har et
svært rik barnearbeid, gjerne flere hundre barn på søndagsskolen per menighet. Heri organiserte også
sommerferiebibelskole i sommer.
Misjonær Ingrid Schärer Østhus (bildet)

SOS Ukraina / Open Heart
Fra Open Hearts web-side: Open Heart er en humanitær stiftelse som drives
på et kristent grunnlag. Frivillige gaver fra enekelt-personer og fra
næringslivet gjør det mulig for oss å opprettholde en stor aktivitet. 600.000
mennesker fikk hjelp gjennom vårt arbeid forrige år.
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Stiftelsen har et styre med 5 kvalifiserte medlemmer.

Annet misjonsarbeid
I tillegg har menigheten støttet PYMs Barnehjelp, PYM, samt at en søster-misjon i Stavern samler inn til
det som var Petra Sveums arbeid i Kongo.
Larvik Kristne Radio / Radio Sentrum
Radioen har sendt 24 timer i døgnet alle dager hele 2014. Det har vært ett
jevnt og godt virkeår, med unntak av lynnedslag på senderen på slutten av
året. Dette medførte ett avbrekk i sendingene på ca 1 måned. Vi fikk samlet
inn ekstra midler fra lytterne til nytt utstyr, som resulterte i bedre signaler
og større rekkevidde enn noengang. Nytt av året er at vi nå også sender
profane riksnyheter hver time, alle dager. Lytter-responsen utvider seg stadig og vi oppdager nye lyttere i
alle samfunnslag. Det ser ut som lytterskaren øker. Tilbakemeldingene er positive. Økonomisk er vi bare
akkurat i balanse. Dette gjør oss sårbare og vi håper og ber om flere givere i 2015. Vedr Bela Radio,
menigheten Betania sine fredags program, måtte de dessverre legge ned sine sendinger pga manglende
arbeidere. Dette opphørte på slutten av året.
Redaktør og daglig leder er Morten Lindhjem

Bilder fra menighetsturen til Solåsen i september 2014:

Solåsen Leirsted og leirskole

Lovvsangskoret

Dennies Greenidge og Øyvind Toeneiet

Fra spisesalen

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus
kjent og trodd

elsket og etterfulgt!
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Fylkesmannen i Vestfold
Årsberetning 2014
1. Arten av virksomhet
Betania Pinsemenighet har lokale i Dr. Holms vei 7, Larvik, og driver sin virksomhet i
henhold til egne vedtekter.
Menighetens årsmøte ble avviklet den 6. mars 2014, med valg av to nye medlemmer, Olafur
Zophaniasson og Arash Rezaei Meht til Lederrådet (styret), og det består fra årsmøtet av
følgende personer:
Øyvind Toeneiet, hovedpastor, Ruth-Wenche Mossum, Runa Skattum, Olafur Zophaniasson,
Arash Rezaei Meht og Rudolf Leif Larsen, driftsleder.
Lederrådet har behandlet saker knyttet til den daglige driften, økonomi..
Det er avviklet 2 menighetmøter i løpet av året.
Menigheten har ved årsskiftet 217 medlemmer, samt 89 tilhørige, totalt 306. Det søkes om
refusjons av kirkeskatt til 294 medlemmer. Mangler fødselsnummer på 12 personer.
2. Forutsetning for fortsatt drift
Det har etter det Lederrådet kjenner til, ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som
har betydning for menighetens stilling og resultat. Lederrådet anser at forutsetningen for
fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet er utarbeidet under denne forutsetning.
Menigheten er i god utvikling. Medlemstallet og økonomien er stabil.
3. Arbeidsmiljø
Det har vært sykemelding 50 % i 1,5 mnd løpet av året. Inneklimaet og arbeidsmiljøet for
øvrig er godt. Menigheten har egen HMS-plan, revidert i 2014.
4. Redegjørelse om likestilling
Det er en ansatt, pastor (leder for menigheten). Både Lederrådet og øvrige utvalg består av
både kvinner og menn.
5. Bedriftens påvirkninger av det ytre miljø (forurensing, støy).
Det er ingen vesentlig påvirkning av det ytre miljø.
6. Drifts-regnskap følger på neste sider.
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Pinsemenigheten Betania, Larvik
Hovedkasse
Resultat pr 31.12.2014
2013
Inntekter
Kollekter
Gitt på giro
Andre inntekter
Off. tilskudd
Diverse (leieinntekter etc)
Sum inntekter

2014 No

224 186
458 986
98 971
287 963
25 160
1 095 266

223 741
486 432
64 695
303 582
14 000
1 092 449

Kostnader
Lønn m.v. ansatte
Lønn m.v. besøk
Sum lønn m.v.

546 518
16 960
563 478

533 281
34 600
567 881

Kommunale avgifter, avfall, vann
Lys og varme
Inventar
Opp-pussing, oppgradering
Service-avtaler
Forsikring, bygg
Øvrige lokalkostnader
Sum lokalkostnader

15 497
110 462
11 452
19 756
12 001
4 767
15 431
189 365

15 743
82 317
1 501
39 885
14 340
14 307
20 875
188 968

Lisenser, revisjon etc
Kontorhold
Telefon og porto
Annonser og info
Kontaktutvalget, PSGS
Andre kostnader (bank etc)
Sum admin./kontor

16 326
21 970
5 296
45 247
15 458
601
104 898

21 679
2 861
748
42 733
16 027
2 110
86 157

Barne og ungdomsarbeid
Sang, musikk og multimedia
Evangelisering
Tilstelninger
Blomster og gaver/omsorg
Støtter
Overført misjonskassen
Reise og diett kostnader
Sum øvrige aktiviteter

22 217
5 076
3 000
69 375
10 967
21 112
13 856
6 854
152 456

Sum kostnader
Driftsresultat
Renteinntekter
Renter og andre kostnader bank
Årsresultat

1
2

3

4
5

6

34 271
7 706 7
0
65 933 8
7 620
36 311 9
10 000
6 760 10
168 600

1 010 197
85 069

1 011 606
80 843

130
-7 830
77 370

123
-5 071
75 895

NOTER
1. Gospel-night, Tentro, Menighetstur, Frikirkelig Studiestøtte etc.
2. Gjelder kr 133.802 fra Staten, kr 110.816 fra kommunene og momsrefusjon kr 56.657
og Grasrotandel kr 2.306
3. Inkludert pensjons-forsikring, arbeidsgiveravgift etc
4. Gjelder avtaler for alarm, heis og lektrisk anlegg.
5. Snerydding etc
6. Regnskaps-program, NRK, revisjon
7. Lisenser etc
8. Diverse tilstellinger. Inkl. Menighetstur (refundert)
9. IBRA, «Ordet og Israel», «Bibelen og Israel»,Mannafondet

10. Besøkende og pastor
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Pinsemenigheten Betania, Larvik
Balanse 31.12.2014
EIENDELER

2 013

2 014

Andre kortsiktige fordringer

5 000

10 000

Kontant
DnBNOR 2440.07.75636 menighetsdrift
DnBNOR 1638.09.14666 skattetrekk
SUM omløpsmidler

0
159 069
20 423
179 492

0
159 942
20 423
180 365

SUM EIENDELER

184 492

190 365

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 1. Januar
Årets resultat
Sum Egenkapital

-77 370
92 491
15 121

-15 121
75 895
60 774

Gjeld til kredittinstitusjoner

100 024

50 032

18 179
10 272
13 237
41 688

16 897
7 546
6 132
30 575

Skyldig feriepenger
Annen kortsiktig gjeld
SUM gjeld

57 902
57 902
199 614

48 984
48 984
129 591

Sum gjeld og egenkapital

184 492

190 365

Forskuddstrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn
Skyldig offentlige avgifter

Larvik 8. Januar 2015

Øyvind Toeneiet, pastor

Ruth Wenche Mossum

Runa Skattum

Rudolf Leif Larsen, regnskapsfører

Olafur Zophaniasson

Arash Rezaei Meht

Se revisjonsberetning
Lysberg Revisjon AS
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Misjons-regnskapet for Betania
Regnskap 2014

Inn
Offer i møter
Gitt på giro (PSGS)
Offer i formiddagstreff
Gaver og andre inntekter
Open Heart
Julemesse
Overført fra hovedkassen
Andre inntekter (salg av mat, stipend)
SUM inntekter

2 013
46 889
59 350
1 871
11 500
61 959
36 870
10 000
228 439

2 014
30 148
56 327
3 498
371
66 566
38 354
10 000
5 759
211 023

Formål
Bulgaria, Friendship
Paraguay-misjon
Ukraina, Open Heart
Mosambique-misjon
Kenya, alfabetisering
PYM's Barnehjelp
Kongo
Kongo v/ Høyset
Brasil, Porto Xavier
PYM-kontingent
Israel-misjon v/ PYM
Diverse
Sueno, Paraguay (stipend)
SUM gitt til formål

36 000
30 500
61 954
10 000
12 000
1 000
29 000
2 031
2 060
12 840
5 000
1 547
0
203 932

36 000
30 000
66 566
10 000
17 678
1 000
29 000
0
0
15 120
5 000
404
3 600
214 368

5 565
2 070
956
398
3 133
0
152
12 274

5 238
639
1 087
598
2 834
0
289
10 685

216 206

225 053

BALANSE
Finansinntekter
Renter
Årsoverskudd
Årsoverskudd

54
12 233
12 288

41
-14 030
-13 989

Eiendeler
Kasse
Bankinnskudd
SUM

425
75 031
75 456

820
50 646
51 466

Gjeld og egenkapital
Pastor-reise, avsatt
Overført saldo (minus avsatt til pastor-reise)
SUM

15 000
60 456
75 456

15 000
36 466
51 466

Andre kostnader
Honorarer + arbeidsgiveravgift
Reiseutgifter (besøkende)
LU Paraguay: reiser etc
LU Mosambik: reiser etc
Utgifter juleaksjonen
Pastor-reise
Bank-gebyr
Sum andre kostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER

Noter

RESULTAT

1

2

3

Larvik 11. januar 2015

Rolf Thore Nielsen

Sylvi-Ann Haugen

Åse Storrønningen

David Axell

Se revisjonsberetning

Rudolf Leif Larsen, kasserer

Lysberg Revisjon AS

Noter for 2014:
1. Til dekning av PYM-gebyr.
2. Fikk kollekten i tillegg ved besøk.
2. Videreformidling av gaver til stipend
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Mitt Fadderbarn
Regnskap 2014
RESULTAT

Gaver fra faddere
Gave fra Pinsemenigheten Betania, Larvik
Annen gave
SUM inntekter

2 013
100 970
2 060
10 000
113 030

2 014
83 750
1 764
1 800
87 314

Ut
Utsendt til barnehjemmet
Bankgebyr
Porto, kopiering etc
SUM overført / utgifter

118 000
424
138
118 562

107 000
364
140
107 504

Finansinntekter
Driftsresultat
Renter
Årsoverskudd

-5 532
77
-5 454

-20 190
53
-20 137

BALANSE
Eiendeler
Kontanter
Bankinnskudd
SUM eiendeler 1

0
58 627
58 627

0
38 490
38 490

Gjeld og egenkapital
Overført saldo
Overskudd
SUM

64 081
-5 454
58 627

58 627
-20 137
38 490

Larvik 11. januar 2015

Se revisjonsberetning

Rudolf Leif Larsen, kasserer

Lysberg Revisjon AS

Note
1. Det beholdes endel på konto for akutte behov, samt at det er avsatt
for utsendelse i januar.
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Pymisjon 2014
RESULTAT
Inn
Bok-prosjektet
Bibelskolen ITF
Til indianermenigheten
Til kirkebygg v/ Ole Johs Jorud
Til sykehjelp
Bibelskolen ITF og menighetsarbeid v/ Ole Johs Jorud
SUM inntekter
Ut
Privat
Leir i indianermenigheten
Evangeliseringsarbeid
Bibelskolestudenter
Bibelskolen ITF, generell drift
Costa Pucu – skjøte
Indianerkirken diverse
Porto
Bok-prosjektet (PYM), 2013
Bok-prosjektet (PYM), 2014
Reise til PYM
Gebyrer i bank
SUM overført / utgifter

2 013
132 789
114 600
25 000
11 549
-400
25 000
308 538

1 460
2 615
19 024
115 041
25 000
10 048
24 364
1 073
135 000

2 014 N.
95 694 1
88 000 2
22 938
0
-600
155 000 3
361 032

2 000
4 000
17 330
113 258
35 164

0
546
334 172

10 253
0
15 507
67 674
1 625
485
267 296

150
150

112
112

BALANSE
Gje ld og e genkapital
SUM bank-innskudd pr 1. jan
Årets resultat
SUM

106 590
-25 483
81 107

81 107
93 848
174 955

Eie nde le r
SUM bank-innskudd pr 31.des
SUM e ie ndeler

81 107
81 107

174 955
174 955

Re nter
Renter
Re nter

4

5

Larvik 10. januar 2015

Se revisjonsberetning

Rudolf Leif Larsen, kasserer

Lysberg Revisjon AS

Note r:
1. Bidragsytere er: Pinsemenigheten Betania, Larvik, PYMs Barnefond, samt private
2. Bidragsytere er: Pinsemenigheten Salen, Halden, Røros og omengs Pinsemenighet,
Pinsemenigheten Klippen, Sandnes, Paraguay-Misjon v/Jorud, Pinsekirken Elim
Eikenosvåg (forskudd 2015), samt noen private
3. Overføring fra Paraguay-Misjon, Trøgstad v/ Ole Johs Jorud. Gjelder vesentlig
drift av Bibelskolen, samt stipender til Bibelskole-studenter. Endel forskudd 2015
4. Kostnader for reiser til indianer-menigheter
5. Innbo, julefest etc
Fordeling av saldo:
ITF-stipender kr 76.962,00
Kirkebygg kr 77.399,18
Bok-prosjektet kr 10.009,86
Indianermenigheten kr 10.584,11
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ÅRSREGNSKAP 2014

FOR

FRIENDSHIP
BETANIA
INN
78.824.69
99.800,00
95,19

Bankinnskudd saldo 01.01.2014
Gaver / tilskudd annonsering
Renteinntekter
Matutdeling og nødhjelp
Lønn pastor, Kotel
Lønn pastor, Gradets
Lønn pastor/lærer, Plovdiv
Porto, Telefon og gebyrer
Utgående saldo 31.12.2014
Balanse 31.12.2014

178.719,88

UT

12.100,00
18.500,00
18.500,00
14.400,00
1.664,00
113.555,88
178.719,88

LARVIK DEN 31.DESEMBER 2014

Rolf Winther Nielsen
Regnskapsfører

Revisor

Regnskap Stavern Søstermisjon 2014.
Debet
Beholdning 1. jan 2014
Innkommet
Sendt gatebarna
Sendt PYM
Beholdning 1.januar 2015
Balanse

Kredit

50,00
16 220,00

16 270,00

13 500,00
1 200,00
1 570,00
16 270,00

Kasserer Rigmor Andersen
Revidert 12.januar 2015.
Eivind Kolstad.
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Evangeliseringsgruppen
Regnskap 2014
RESULTAT
Inn
Overført fra hovedkassen
Uttak av varer
SUM inntekter
Formål
Matvarer til konferansen
Honorar
Lisens
Bankgebyr
SUM kostnader
Finansinntekter
Driftsresultat
Renter
Årsoverskudd

2 013

2 014

3 000
3 000

0

1 525
5 000
0
3
6 528

1 439

-3 528
5
-3 523

-1 439
3
-1 436

2 967
2 967

1 531
1 531

6 490
-3 523
2 967

2 967
-1 436
1 531

1 439

BALANSE
Eiendeler
Bankinnskudd
SUM eiendeler
Gjeld og egenkapital
Overført saldo
Overskudd
SUM
Larvik 11. januar 2015

Rudolf Leif Larsen, kasserer
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