
ÅRSMELDING

Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi
han elsket oss med så stor en kjærlighet,
gjorde  han  oss  levende  med  Kristus,  vi
som  var  døde  på  grunn  av  våre
misgjerninger. Av nåde er dere frelst. 

Paulus' brev til Efeserne 2; 4 - 5 20152015
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Årsrapport 2015

Da har vi lagt bak oss 2015! Et år som har inneholdt gleder og
sorger, oppturer og nedturer. Er det en ting som har preget dette
året, så er det at vi ser en verden som forandres i et høyt tempo.
Det  som skjer  i  verden  nå,  er  store  folkevandringer.  Mange
mennesker  er  på  flukt  fra  krig  og  terror,  fattigdom  og
forfølgelse.  Noen  få  av  dem  har  det  vi  kan  kalle  skumle
hensikter,  som  vinnings-kriminalitet  eller  terror,  men  dette
utgjør bare en liten del  av de som er på vandring.  De fleste
flykter fra vanskelige og umulige forhold, til noe som de håper
blir bedre. Uansett hva årsaken er til at de kommer, eller om
man missliker eller liker det, så kommer det mange mennesker
til vårt land. 
Jeg tror vår oppgave som kristne er å gi  dem evangeliet om
Jesus. Vi ser at hele misjonsmarken kommer til oss og de fleste

er fra Midtøsten, som er så stengt at man ikke har en sjanse til å nå dem der. Jeg håper vi sammen kan
se dette som en mulighet til vekkelse blant dem som kommer. Jeg tror også i mange av dem er det blitt
lagt ned en lengsel etter å få møte Gud. Denne lengselen kan vi som har møtt Jesus gjøre noe med. Jeg
tenker også på dem som har urene hensikter med å komme. Det kan finnes en eller flere "Sauluser"
blant dem. Saul, som etter møte med Jesus blir kalt Paulus, var en ivrig forfølger av de kristne. Men
etter å ha sett Jesus, ble han den viktigste apostel verden til nå har sett.
På samme måte kan denne folkevandringen bli et viktig redskap til at vi i Norge igjen kan få oppleve
vekkelse bland dem og oss.
En annen ting som vi i Betania kan legge vinn på, er å se barn og ungdom i Larvik. Dette er en
oppvoksende slekt som ikke har peiling på hvem Jesus er. Vi har en mulighet til å formidle Jesus til
den oppvoksende slekt, men det krever satsing av tid og penger. Tid til å ta lederansvar og penger til
utstyr samt ansettelse av barne og ungdoms-pastor/arbeider.

Jeg vil også benytte anledningen til å takke dere alle som står på i Herrens tjeneste, i og ut fra Betania.
Ingen av dere som gjør en oppgave i Betania må tenke at det jeg gjør er så lite og ubetydelig. Den som
er  tro  i  det  lille,  vil  Gud  sette  over  større  ting!  Din  innsats  gjør  en  forskjell  som  får
evighetskonsekvenser! Gud er avhengig av mennesker som har et villig hjerte. Alle vi som er aktive i
Betania, er med på å fullbyrde den store oppgaven fra Gud om å gi frelsen videre.
 
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, radioarbeid, misjonsarbeid, all
administrasjon kontor og regnskaps-arbeid, rengjøring, pynting, matlaging, besøkstjeneste, andakts-
virksomhet,  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/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

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus
kjent og trodd 

elsket og etterfulgt!
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Protokollen

LEDERRÅD

Følgende har vært medlemmer i Lederrådet hele/deler av 2015
Hovedpastor Øyvind Toeneiet, Ruth-Wenche Mossum (okt 2012 - 2016), Runa Skattum (2014 - 2017),
Olafur  Zophaniasson  (2014  -  2017),  Arash  Rezaeimehr   (2014  –  2017)  og  Rudolf  Leif  Larsen
driftsleder (2014 – 2017). 

LEDERFORUM
I tillegg til Lederrådet, har følgende vært med i LF  i hele/deler av 2015:
Ann-Beate Martinsen, David Axell, David Levi Olafson, David Lindhjem, Eigil Rognlien, Ester Sara
Ólafsdóttir,  Eva  Olafsdottir,  Hans-Robert  Wergeland,  Harald  Storønningen,  Hege  Hvatum,  Helen
Pettersen, Hilde Marthinsen, Jan Einar Hvatum, Marita Jensen, Morten Lindhjem, Rolf Tore Nielsen,
Roy Nilsen, Ruth Wencke Mossum,  Svein Owe Hansen, Sylvi-Ann Haugen, Tommy Fredriksen, Tore
Mossum og Rudolf Leif Larsen (referent).
LF vil bli holdt en ganger hvert halvår.

Forkynnere:
Følgende  har  talt  i  møtene:  Arvid  Bentsen,  Astrid  Andersen,  Charles
Hansen,  David  Lindhjem,  Egil  Johansen,  Eigil  Rognlien,  Erdna
Varðardóttir,  Ester  Sara  Olafsdottir,  Geir  Wilhelmsen,  Gunn-Elisabeth
Lie,  Gunnar  Harkestad,  Halvard  Hasseløy,  Hans  Robert  Wergeland,
Hartvig  Storslett,  Helge  Flatøy,  Henning  Gustavsen,  Ivar  Karlsen,
Ludvig  M.  Karlsen,  Madeira  fra  Mosambik,  Magne  Madsen.Olaf
Alsaker,  Olafur  Zophaniason,  Ole  Arvid  Kolbjørnsrud,  Roger  Skaug,
Rolf Tore Nielsen, Rosalino Ferreira, Roy Madsen, Rudolf Leif Larsen,
Stig  Stordal,  Svein  Olaf  Pettersen,  Tom  Johnsen,  Tommy  Haugen,
Tommy Fredriksen, Trond Eriksen og Øyvind Toeneiet
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Medlemmer pr 1.januar 2015 217
Tilhørige pr 1.januar 2015 89
Sum medlemmer og tilhørige  pr 1. januar 2015 306

Døpte, nye medlemmer 1
Døpt menighetstilhørig 1

Fra annen menighet 6
Sum nye medlemmer 8

Fødte 0
Barn som fulgte foreldre 0

Sum nye tilhørige 0
Utmeldt:

Døde -2
Medlemmer utmeldt -4

SUM utmeldte medlemmer -6
Tilhøring utmeldt -3

Menighetsbarn overført som medlem -1
Korreksjon tilhørige -1

SUM utmeldte tilhørige -5

Medlemmer pr 31.12.2015 219
Menighetstilhørige pr 31.12.2015 84
Medlemmer og tilhørige pr 31.12.2015 303

Døde:
Reidun Schneider 29.01.2015
Rolf Haraldsen 21.04.2015



AKTIVITETER

Søndagsskolen
Ester Sara Ólafsdóttir hadde ansvaret fram til sommerferien. Barna samlet seg i kafeterian til Bibel-
undervisning og lek. Ester var svært populær blant barna.

Vi klarte ikke å starte opp igjen søndagsskolen denne høsten, noe som er å beklage. Saken har vært en
«gjenganger» i LR, og vi leter etter en løsning.

Input (ungdomsarbeidet)
Jan Einar og Hege Hvatum er hoved ledere. Øyvind Toeneiet underviser, og er en god støttespiller. Vi
er blitt veldig glad i ham, og han betyr mye for oss.
Styre: Eva Olafsdottir, David Levi Olafson, Edvart Johansen, Ole Lindhjem. Ester Olafdottir sluttet
som leder i juni fordi hun har flyttet til USA for å gå bibelskole.
Ungdomsarbeidet har stabilisert seg på 10-20 stk, noen ganger flere. Noen blir frelst gjennom arbeidet
vårt, men vi ser at det er vanskelig å holde på dem.  Det er møter hver fredag fra kl 1900 hvor det blir
servert  et  varmt  måltid,  vi  har  andakt  og  lovsang.  Det  er  også  kafé  og  sosialt  samvær  etter
ungdomsmøtene.
Ungdommene trenger forbønn. Vi ber Gud om vekst i ungdomsarbeidet og tror på at vi skal få erfare et
gjennombrudd i arbeidet med å gi Jesus til ungdommen i Larvik.

TenTro 
TenTro  har  hatt  ukentlig  undervisning  på  onsdager  kl.  1800.  Men  fra  høsten  er  undervisningen
fredager kl 18-19 slik at de kan gå på Input etter TenTro-undervisning. Øyvind Toeneiet er TenTro-
lærere,  men har fått  god hjelp av David Levi  Olavson og fra  høsten Kathrine Lindhjem.  På vår-
halvåret var det fire TenTroelever, Ivo Jeznach, Kathrine Lindhjem, Nikolai Nilsen Bjerke og Eva
Magret Olavsdottir. Vi reiste til London med dem i slutten av mars. Det var TenTro Gudstjeneste for
dem søndag 26. april.  
I september ble det startet opp ny TenTro gruppe, hvor Benjamin Rudskjær Lunde, Johannes Nilsen og
Marius T. Hansen er med, i tillegg begynte Nicolas Marciao etter jul. Vi har også et samarbeid med
Misjonskirken, hvor vi har et par felles samplinger i  halvåret.  Vi reiser også til  London sammen.
Misjonskirken har  to  jenter  vi  er  blitt  kjent  med.  Arbeidet  med TenTro er  et  viktig  arbeid i  tros-
opplæring, og vi ser at de fleste ungdommene fortsetter i Betania sitt ungdomsarbeid etter TenTro-
tiden.
Hovedleder: Øyvind Toeneiet

Bønnemøtene / Bibel, bønn og brød
Vi  startet  året  med  bønn,  og  vi  hadde  mest  bønnetimer  fram til  nyttår,  Det  var  rolige  og  gode
bønnetimer med en del samtaler og alltid litt mat i slutten. Men jeg kjente at Gud var til stede, og jeg
tror alle var inspirert som deltok i disse kveldene.  Hovedsaklige var det Olafur som hadde ansvar, i
samarbeid med Rudolf, Øyvind og Helen. 

Det  er  viktig  at  menigheten  har  undervisnings  materiell,  et  disippelprogram  som  passer  alle
aldersgrupper, og jeg tror vi trenger og oppgradere bibeltime-prosessen vår, og få den inn på et nivå
som gjør det mulig for at hver og en og oppleve vekst i kunnskap, tro og gjerning.    Hilsen Olafur Z
Leder er Olafur Zophoniasson

Formiddagstreffene
Formiddagstreffet har vært godt besøkt gjennom hele året. Det er møte hver tirsdag kl 1100 til ca kl
1300, hvor det er sang, andakt, kaffe og noe å bite i. Harald Storønningen og Erik Grinden har vært
primus motor dette året, men vi har fått god hjelp av Magne Madsen som har hjulpet å finne talere,
samt å lede noen møter. Øyvind Toeneiet ref.

Evangelisering:
Vi i evangeliserings-gruppa prøver i snitt å være minst en lørdag i mnd på Larvik torg på dagtid, hvor
vi deler ut gratis vafler/kjeks, kaffe og traktater fra teltet, samt at vi går rundt to og to og evangeliserer
hvis vi er flere. Vi er også ute i storgata på nattetid i sommerhalvåret.
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Vi opplever masse gode og livsviktige samtaler
med mennesker når vi er ute både dag og kveld.
Vi  har  opplevd  mennesker  blitt  helbredet  for
forskjellige plager også. 
Guds Ord står fast, Han er den samme i går, i dag
og til evig tid!

Vi ønsker flere medarbeidere til å stå med oss i
denne tjenesten, slik at arbeidet kan gjøres bedre
og oftere. Be over det, om nettopp ikke du skal
være med?
Vi trenger alle å bruke talentet vårt, og be Herren om hjelp hvis vi har gravd det ned!
Vi lever i en mørk tid hvor lyset må ut mer enn noen gang. Enkel åpenbaring: der vi som er lyset går,
der må mørket vike! Det må ikke settes under en skjeppe!

Vi har tro for en forvandling i byen våres, at det skal bli en sann Jesus vekkelse! Hvor evangeliet slik
vi leser det er i full praksis over alt! Amen og Halleluja!
Hans Robert Wergeland

Rapporter fra menighetens råd og utvalg
 
Møteverter:
En stor  takk til  møtevertene  og  vikarene  som også  i  2015 har  stått  trofast  i  tjenesten og ønsket
medlemmer og møtebesøkende velkommen til våre møter. 
De tar også hånd om opptelling av menighetens innsamling av offer og gaver til forskjellige formål i
møtene. 
Retter også en takk til Ann-Helen og Morten Lindhjem  og Runar Stensvold som har sluttet i tjenesten
av forskjellige grunner i løpet av året. 
Leder for møtevertene er Svein Owe Hansen 

Drift:

Fra St. Hans-feiringi Rekkevik-bukten

Rudolf  Leif  Larsen  er  regnskapsfører  for  både  hovedkassen,  misjonskassen,  Mitt  Fadderbarn,
Pymisjon, Kongo-Misjon og Evangeliserings-gruppen. Vidar Grinden fører regnskapet for Friendship. 
Ruth Wenche Mossum er intern revisor, og Are Lysberg i Lysberg Revisjon AS er ekstern revisor. 
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Det er innberettet til PSGS kr 738.412 (kr 700.930 i 2014) fra nevnte regnskap, samt Friendship. 

Tabellen  nedenfor  viser  en  totalinntekt på  kr  2.021.982 (kr  2.005.019 i  2014). Dette  er  inkludert
offentlige refusjoner på kr 313.671.  Dette fordeles med 58 % til  drift  og 42 % til  misjon.  Det er
innsamlet i menigheten (drift og misjon) kr 1.173.713 (kr 999.889 i 2014). Av dette er fordelingen:
drift 74 % (79 %) og misjon 26 % (21 %).  

Årets drifts-regnskap hadde et overskudd på kr 58.237 (kr 75.895 i 2014), og saldo i bank (inkludert
skatte-kto) på kr 200.820 (kr 214.820 i 2014).

Økonomiskisse:

Lånet er nå nedbetalt. 

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

Husstyret:
Vi  har  årlig  kontroller  på  brannsikkerhet,  det  elektriske  anlegget  og  heisen.  Utenom det  så  har
Martinsen & Østby,  utbedret  skader på taket og montert fester for sikkerhetsliner.  Vi har endelig
avsluttet arbeidene med lyset i peisestuen, der Bravida har vært ansvarlig utøver. Det har vært forsøkt
et anlegg med sparepærer, som ikke fungerte.  Vi har nå i  stedet endt  opp med et ledd-belysnings
anlegg, som ser ut til å virke veldig bra.
Leder for husstyret er Tore Mossum   

Arrangementskomiteen
Det har vært høstsamling og årsfest. Hadde på-smurt mat og kaker. 
Julefesten hadde de som hadde anledning, kaker og mat med. Vi er to grupper som har hvert
sitt år. Fungerer fint, men trenger alltid flere medhjelpere. Noen flinke menn hjelper til med
bordplassering og dekking. Takk til dere som er med. Kjenner du at dette kan jeg bli med på,
så ta kontakt. 
Ledere: Ann Beate Martinsen og Hilde Marthinsen

Sang og musikkrådet
Vi har for det meste benyttet oss av egne sangkrefter  i
2015, og vi er takknemlig for alle som trofast har vært
med. 
De som har bidratt gjennom året er:
Hallelujagutta,  Reflect, Harmony, Tommy Fredriksen
m/team, Mette Toeneiet, Eigil Rognlien,  Berit Sundet
Olsen, Shekinah, Line M. Christiansen og Hans Krogh,
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Kollekt Fra andre Brutto Misjonskto
Hovedkassen
Misjon, hovedkasse
Paraguay-misjon
Mitt Fadderbarn
Friendship
Kongo-misjon
Søstermisjon, Stavern
SUM

Prosentfordeling: Total-inntekt Innsamling i menigheten
Totalt Prosent Totalt Prosent

Total-omsetning Kollekt
Betania, drift 58% Drift 74%
Betania, misjon 42% Misjon 26%

Stat / 
kommune

Fra 
misjonskto 

til annen 
kto

861 211 313 671 1 174 882
310 142 310 142 214 734

283 819 283 819 30 000 313 819
94 440 94 440 2 408 96 848
61 100 61 100 36 000 97 100
79 550 79 550 27 000 106 550
18 050 18 050 18 050

1 171 353 536 959 313 671 2 021 982 95 408 847 101

2 021 982 1 171 353
1 174 882 861 211

847 101 310 142

http://www.bela.no/


Berit  Sundet  Olsen,  Andaktsmusikken  fra  Hærøya,  Cilla  L.  Hector.  Sylvi  Ann  Haugen  har  ledet
fellessang sammen med Rudolf Leif Larsen.
Julekonserten 20.des går vel også inn i rekken av de store sang og musikkopplevelsene vi hadde i
2015. 
Vi takker  alle som er villige og med glede stiller opp i denne viktige tjenesten i menigheten. 
Sylvi Ann Haugen og Ruth-Wenche Mossum deler fortsatt på ansvaret for SMR.

Teknikkergruppa
Mikserbordet  betjenes  av  en  fast  gruppe.  Det  alltid  er  behov  for  bruk  av  høyttalere  i  salen,  så
menigheten er svært avhengig av at denne tjenesten fungerer så godt som mulig. 
Vi takker for trofasthet i tjenesten.

Diakonteamet.
Diakonteamet består av Rudolf Larsen, Erik og Ruth Grinden, Harald og Åse Storrønningen, Arne
Nilson, Audun Sigtor Berg, Hilde Martinsen, Ann-Beate, Tore Mossum og Øyvind Toeneiet. Vi har i
løpet av 2015 gitt alle over 70 en juleblomst og hilsen. Vi har gitt en hilsen og blomst til alle 70, 75
samt alle over 80 på sine fødselsdager. Vi har besøkt syke når det har vært behov for dette. 
Kontakt oss når du vet om noen i Betania som er syke eller trenger en oppmerksomhet. Har du lyst til
å være med  i diakon teamet så ta kontakt med LR. Øyvind Toeneiet ref.

MISJONSRÅDET
Følgende  er  medlemmer:  Rolf  Tore  Nielsen  (leder),  Sylvi-Ann  Haugen
(sekretær), David Axell og Rudolf Leif Larsen (kasserer).
Vi utarbeider forslag til misjons-budsjett for Betania og har også kontakten
med de eksterne misjonsprosjekter som vi støtter.
Rådet planlegger og gjennomfører misjonsmøtene, samt 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.

Åse Storrønningen har nå valgt å gå ut av misjonsrådet. Vi takker for hennes trofasthet og engasjement
for misjon gjennom mange år.

Fra julesalg for misjon
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Menigheten støttet PYM med kr 15.120 (kr 70 pr medlem). Dette går til drift av misjonskontoret.
Menigheten er kontakt-menighet (og har leder, Rudolf Leif Larsen) i Landutvalget for Paraguay.
David Axell er medlem i Landutvalget for Mosambik, samt medlem i PYMs hovedstyre.

Bulgaria:
Friendship har i 2015 støttet to pastorer i Kotel og Gradets, samt en bibellærer i Plovdiv, sistnevnte
kun deler av året. 
Det er høy arbeidsledighet i området og derfor vanskeligere enn tidligere å få inn tilstrekkelige midler
til leie av klubben og kirken. Vi har derfor i år valgt å bidra med en sum til leieutgifter. 
Kommunen har nå fått ny ordfører som er kristen. Dette sammen med dårlig kommuneøkonomi, har
ført til at vi har fått en henstilling om å kjøpe eiendommen hvor kirken står. Bønnesvar!
Det drives fremdeles godt arbeid i landsbyene omkring. 
Til tross for vanskelige levekår blant sigøynerne, er kirkens medlemmer trofaste og aktive.
Kristin og  Rolf Tore Nielsen besøkte arbeidet sommeren 2015.

Mitt Fadderbarn, Brasil
Arbeidet følger samme mal som tidligere. Daghjemmet fikk kr 112.000 overført i 2014. Økonomien er
dessverre svakere enn tidligere, så det trengs flere faddere. 
Daghjemmet  fungerer  godt,  med  omkring  50  barn  fra  slummen,  som  er  der  hver  dag.  De  får
leksehjelp,  deltar  i  kurs  og  andre  aktiviteter  for  barn.  Dette  gjør  at  mange  barn  blir  holdt  unna
kriminelle miljø, og gir dem en større mulig til et godt liv.
Via web-siden http://www.pymisjon.com/fadder/mf.htm kan du følge med i det som skjer der.
           
Paraguay 
2015 ble siste året for bok-prosjektet finansiert av NORAD (90 %) og menigheten, samt private (10
%). All egenandel er innbetalt. Resultatene for prosjektet for perioden 2000 – 2015 er 68 lesebøker til
3  indianerstammer,  alt  med  lokalt  stoff  (folkeminne).  Omkring  40  indianer-ungdommer  har  fått
stipend til  lærerutdanning, og noen til sykepleieutdanning. Det har vært gjennomført svært mange
etterutdannings-kurs for lærerne. Det er omkring 2000 elever i skolene som PYM har vært involverte
i.
Brit-Lajla og Rudolf Leif Larsen var i  Paraguay i mars / april, og besøkte da prosjekt-kontoret, samt
mange av venne-flokkene rundt omkring – både i indianer-kirken og mestiser-kirken.
Det er bygget en liten kirke i indianerkolonien Jataty, samt at en annen i Americanoque ble påbegynt
på slutten av året. Det er omkring 250 medlemmer i indianer-kirken. Den er svak, og trenger fremdeles
oppfølging av misjonærer. Mye blir gjort via Landutvalget for Paraguay.

I  tillegg er  det  ganske mye  kontakt  med
mestiser-menigheten  (Filadelfia).  I
september  hadde  menigheten  besøk  av
leder  for  denne  kirke-sammenslutning,
Rosalino Ferreira. Fire større kirkebygg er
under bygging.
Medlemstallet er omkring 1540.

Arbeidet  kan  følges  opp  gjennom  web-
siden www.pymisjon.co  m. 

Rudolf  og  Brit-Lajla  var  i  Paraguay  i
mars-april for å følge opp prosjekter. 

Mosambik
Menigheten har fulgt opp støtten til en gruppe av
tidligere gate-barn. Dette skje på «gatebarnsentret»
i Maputo. «Nytt Håp», Hamar, (Filadelfia, Hamar)
er vår norske kontakt.  Vi hjelper barn i nød, ofte
uten foreldre, og mange har levd i årevis på gata i
storbyen. I tillegg til den store fattigdom i landet,
har landet også blitt hardt rammet av Aids. 
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I dag hjelper «Nytt Håp» 623 svært fattige barn - 114 av disse får hjelp på heltid i fosterhjem. «Nytt
Håp» har et budsjett på en million norske kroner. 

Du finner mer informasjon her: http://www.nytthaap.com/index.php/no/

Kenya
Betania har etter avtale med Gunnveig og Ernst
Knudsen  avsluttet  støtten  til  Pymprosjektet
gjennom FPFK, Tuinuane,  ettersom det  nå er  i
sluttfasen. 

Kvinnene fortsetter selv. De trener opp nye kvinner og på den måten er prosjektet bærekraftig i seg
selv. Det er en flott kvinne, Margareth, som er med i avslutningen av FPFK prosjektet.
Grace og Rodah ønsket mere personlig kontakt med kvinnene på landsbygda og i fattige områder i
byene. De følte de mistet den kontakten, siden det ble mere og mere administrasjonsoppgaver for dem.
De har derfor startet opp selv. De har ingen støtte fra det offentlige, hverken her eller i Kenya. Har fått
noen menigheter og privatpersoner her i Norge som støtter dem, men mye bruker de fra sin egen
lomme. De tar oppdrag fra andre organisasjoner for å kunne hjelpe de handikappede som ikke ellers
blir regnet med i samfunnet. 
TAKK for all støtte og all forbønn i årene dere har støttet Tuinuane!! Guds velsignelse til dere alle!

Hilsen fra Gunnveig og Ernst Knudsen

Israel
NPAI (De Norske Pinsevenners arbeid i Israel) skriver: NPAI
arbeider  aktivt  i  Israel  med  prosjekter  knyttet  opp  til
vedlikehold  og  utbedring  ved  helseinstitusjoner.  Vi  arbeider
også aktivt med å hjelpe eldre israelere som faller utenfor det
offentlige sosiale nettverk. Arbeidet er utført av volontører fra
Norge. 
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. 
Menigheten støtter med et mindre beløp.

Kongo
Petras hjertesak, søndagsskolen, drives fortsatt ved hjelp av midlene som kommer inn til Petras arbeid
i  Kongo.  Heri  koordinerer  søndagsskolearbeidet  i  CELPA og underviser  søndagsskolelærere.  Han
underviser også nye pastorer og evangelister om søndagsskolearbeid, noe som er svært viktig fordi
forståelsen av søndagsskole- og barnearbeid kulturelt sett ikke er så stor. I løpet av 2015 underviste
Heri i 15 menigheter og tre bibelskoler. Han lagde også en ny manuell med søndagsskoleopplegg for
7-10-åringer,  og  hver  måned  lager  han
søndagsskolebladet Barnas vitne. 

En annen hjertesak for Petra var de som var handikappa
på  ulike  måter,  og  arbeidet  for  handikappa  barn  og
ungdommer  har  fortsatt  gjennom  hele  2015.  Tretten
barn  og  unge  får  hjelp  til  å  gå  på  skolen,  og  tre
ungdommer for opplæring i å sy. De får også hjelp til å
reparere  krykker  og  proteser  og  til  å  betale  syke-
regninger.  Senteret  der  disse  barna  og  ungdommene
bor, får hver måned driftsstøtte og mat fra Petras arbeid
via pastor Matabishi.  Vår  kontakt  er  misjonær Ingrid
Schärer Østhus (bildet), og dette er hennes rapport.

SOS Ukraina / Open Heart
SOS Ukraina er navnet på innsamlings-aksjoner først i mai hvert år. Open
Heart eier 3 semitrailere som hver måned kjører trailerne med fulle lass
med nødhjelp til Ukraina. Dette er samlet inn på innsamlinger i byer og
bygder over hele Norge, blant annet i Larvik (bildet).
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Situasjonen for fattige barn og familier i Ukraina er
fortsatt alarmerende! Nøden og problemene står i kø
i Ukraina! Full krise politisk går mest utover fattige
familier og barn. Hjelpen trengs NÅ!!! 

Annet misjonsarbeid
I  tillegg  har  menigheten støttet  PYMs Barnehjelp,
samt at en søster-misjon i Stavern samler inn til det
som var Petra Sveums arbeid i Kongo.

Larvik Kristne Radio

2015 var ett jevnt og godt virke-år. Ingen store endringer. De faste
programmene sendes i sine faste tider og har fått sine faste lyttere.
Teknisk  har  det  vert  noe  svikt  innimellom,  men  våre  tekniske
ansvarlige, Arash Rezaeimehr, fikser alle problemer. Lytter-responsen
er bra, og vi registrer lyttere i alle samfunnslag. Økonomien har vært

stabil og våre trofaste støttepartnere skal ha all ære for at Larvik har en kristen nærradio som sender 24
timer i døgnet. 
Redaktør og daglig leder er Morten Lindhjem
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Fylkesmannen i Vestfold

Årsberetning 2015

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 8. mars 2015. Lederrådet består av følgende personer:
Øyvind Toeneiet,  hovedpastor,  Runa Skattum, Olafur Zophaniasson, Arash Rezaeimeht og
Rudolf Leif Larsen, driftsleder.

Lederrådet har behandlet saker knyttet til den daglige driften, økonomi etc..

Det er avviklet 2 menighetmøter, samt årsmøte i løpet av året.

Menigheten har ved årsskiftet 219 medlemmer, samt 84 tilhørige, totalt 303 medlemmer. Det
søkes om refusjons av kirkeskatt til 286 medlemmer. 

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 ikke vært sykemelding i 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 31.12.2015

2014 2015
Inntekter
Kollekter
Gitt på giro
Andre inntekter
Off. tilskudd
Diverse (leieinntekter etc)
Sum inntekter

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

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

Lisenser, revisjon etc
Kontorhold
Telefon og porto 748 245
Annonser og info
Kontaktutvalget, PSGS
Andre kostnader (bank etc) 431
Sum admin./kontor

Barne og ungdomsarbeid
Sang, musikk og multimedia
Evangelisering 0
Tilstelninger
Blomster og gaver/omsorg
Støtter
Overført misjonskassen
Reise og diett kostnader
Sum øvrige aktiviteter

Sum kostnader
Driftsresultat

Renteinntekter 123 163
Renter og andre kostnader bank
Årsresultat

223 741 214 102
486 432 542 766
64 695 89 543

303 582 313 671
14 000 14 800

1 092 449 1 174 882

533 281 589 001
34 600 13 800

567 881 602 801

15 743 14 321
82 317 71 750
1 501 6 779

39 885 56 682
14 340 18 367
14 307 20 243
20 875 12 721

188 968 200 863

21 679 20 761
2 861 11 911

42 733 45 623
16 027 17 932
2 110

86 157 96 902

34 271 48 804
7 706 4 744

5 000
65 933 87 278
7 620 7 194

36 311 41 336
10 000 12 000
6 760 7 716

168 600 214 071

1 011 606 1 114 637
80 843 60 245

-5 071 -2 171
75 895 58 237
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Pinsemenigheten Betania, Larvik
Balanse 31.12.2015

EIENDELER
Andre kortsiktige fordringer

Kontant 0 0
DnBNOR 2440.07.75636 menighetsdrift
DnBNOR 1638.09.14666 skattetrekk
SUM omløpsmidler

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 1. Januar
Årets resultat
Sum Egenkapital

Gjeld til kredittinstitusjoner 0

Forskuddstrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn
Skyldig offentlige avgifter

Skyldig feriepenger 2011
Annen kortsiktig gjeld
SUM gjeld

Sum gjeld og egenkapital

Larvik 8. Januar 2016

Øyvind Toeneiet, pastor Arash Rezaei Meht 

Runa Skattum Rudolf Leif Larsen, regnskapsfører

Olafur Zophaniasson 

Se revisjonsberetning
Lysberg Revisjon AS Ruth Wenche Mossum

2 014 2 015
10 000 14 000

159 942 178 397
20 423 22 423

180 365 200 820

190 365 214 820

-15 121 60 774
75 895 58 237
60 774 119 011

50 032

16 897 15 946
7 546 4 889
6 132 13 920

30 575 34 756

48 984 61 053
48 984 61 053

129 591 95 809

190 365 214 820
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Misjonsregnskapet for Betania

Regnskap 2015

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

Formål
Bulgaria, Friendship
Paraguay-misjon
Ukraina, Open Heart
Mosambique-misjon
Kenya, alfabetisering
PYM's Barnehjelp
Kongo
Brasil, Porto Xavier 2408
PYM-kontingent
Israel-misjon v/ PYM
Familien Kjørstad, Paraguay
Perleporten
Diverse
Sueno, Paraguay (stipend) 0
SUM gitt til formål

Andre kostnader
Honorarer + arbeidsgiveravgift
Reiseutgifter (besøkende)
LU Paraguay: reiser etc
LU Mosambik: reiser etc
Utgifter juleaksjonen
Pastor-reise
Bank-gebyr 446
Sum andre kostnader

SUM DRIFTSKOSTNADER

BALANSE
Finansinntekter
Renter 106
Årsoverskudd
Årsoverskudd

Eiendeler
Kasse 0
Bankinnskudd
SUM

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

Larvik 11. januar 2016

Rolf Thore Nielsen

Rudolf Leif Larsen, kasserer

Se revisjonsberetning
Lysberg Revisjon AS

Noter for 2015:
1. Offer i formiddagstreff inkludert i «Offer i møter»

2 015
48 170

177 955

46 228
26 989
12 000
-1 200

310 142

36 000
30 000
46 228
16 620
12 000
1 000

27 000

15 120
5 000

2 270

193 646

3 200
2 257

3 909

9 812

203 458

106 790
106 896

158 256
158 256

15 000
143 256
158 256
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Mitt Fadderbarn

Regnskap 2015

RESULTAT

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

Ut
Utsendt til barnehjemmet
Bankgebyr 364 372
Porto, kopiering etc 140
SUM overført / utgifter

Finansinntekter
Driftsresultat
Renter 53 30
Årsoverskudd

BALANSE
Eiendeler
Kontanter 0 0
Bankinnskudd

Gjeld og egenkapital
Overført saldo
Overskudd
SUM

Larvik 11. januar 2016

Rudolf Leif Larsen, kasserer Ruth Wenche Mossum
Intern-revisor

Se revisjonsberetning
Lysberg Revisjon AS

2 014 2 015
83 750 92 040

1 764 2 408
1 800 2 400

87 314 96 848

107 000 112 000

107 504 112 372

-20 190 -15 524

-20 137 -15 494

38 490 22 996
SUM eiendeler 1 38 490 22 996

58 627 38 490
-20 137 -15 494
38 490 22 996
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Paraguay-misjon 2015
RESULTAT
Inn N.
Bok-prosjektet 1
Bibelskolen ITF 2
Til indianermenigheten
Sreategidag for Paraguay 0
Til sykehjelp 600
Bibelskolen ITF og menighetsarbeid v/ Ole Johs Jorud 3
SUM inntekter

Ut
Privat
Leir i indianermenigheten
Evangeliseringsarbeid
Bibelskolestudenter
Bibelskolen ITF, generell drift
Indianerkirken, kampanje, årsmøte etc
Kirkebygg Jataity
Kirkebygg i Americanokue
Strategidag for Paraguay, plakater, porto etc
Porto 
Bok-prosjektet (PYM), 2013
Bok-prosjektet (PYM), 2014
Bok-prosjektet (PYM), 2015
Reise til PYM
Gebyrer i bank 485 619
Reisekostnader 4
Rosalino Ferreira – reise til Norge + honorar
SUM overført / utgifter

Finansinntekter
Renter 112 136
Årets resultat
Netto årsresultat 112

BALANSE
Eiendeler
SUM bank-innskudd pr 31.des
SUM e iendeler

Gjeld og egenkapital
SUM bank-innskudd pr 1. jan
Årets resultat
SUM

Larvik 10. januar 2016

Se revisjonsberetning
Rudolf Leif Larsen, kasserer Lysberg Revisjon AS

Ruth Wenche Mossum
Intern-revisor

Noter:
1. Bidragsytere er: Pinsemenigheten Betania, Larvik, PYMs Barnefond, private
    Rukkedal & Nes Pinsemenighet
2. Bidragsytere er: Røros og omengs Pinsemenighet, 
    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.
4. Kostnader for RLL ved reiser til indianer-menigheter
5. Innbo, julefest etc

Fordeling av saldo:
ITF-stipender kr 8.665
Kirkebygg kr 50.624,90
Bok-prosjektet kr – 2.303,86
Indianermenigheten kr 793,21

2 014 2 015
95 694 153 910
88 000 67 600
22 938 36 960

23 548

155 000 31 800
362 232 313 819

2 000
4 000 5 000

17 330 35 461
113 258 64 900
35 164 25 000
10 253 17 612

10 850
26 000
1 548

1 073
15 507
67 674 80 000

79 846
1 625

6 294
22 000

268 369 375 130

93 848 -61 312
-61 176

174 955 113 779
174 955 113 779

81 107 174 955
93 848 -61 176

174 955 113 779
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KongoMisjon
Regnskap2015

RESULTAT
Inn                                       2014
Pinsemenigheten Betania, Larvik              
Gaver , etc
SUM inntekter 

Formål:
Sendt til Kongo-misjon
Porto                                     0
Bank-gebyr 114 507
SUM kostnader

Driftsresultat                             
Renter 100
Årsoverskudd

BALANSE
Eiendeler
Kasse 0
Bankinnskudd 
SUM eiendeler

Gjeld og egenkapital
Overført saldo                                  
Egenkapital 0
SUM gjeld og egenkapital

Larvik den 11. januar 2016

Rudolf Leif Larsen, regnskapsfører

Ruth Wenche Mossum, intern-revisor

Se revisjonsberetning
Lysberg Revisjon AS

2 015
29 000 27 000

107 701 79 550
136 701 106 550

250 000 130 000

250 114 130 507

-113 413 -23 957

-113 313 -23 957

39 961 16 095
39 961 16 095

39 961 39 961
-23 957

39 961 16 004
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Regnskap for Stavern Søstermisjon år 2015

Inn Ut
Beholdning 1. jan 2015
Inn i året
Sendt Gatebarna, Kinshasa
Sendt PYM
Beholdning 31. des 2015
Balanse

Revidert 24/02, 2016. Eivind Kolstad

1 570,00
18 050,00

16 000,00
1 200,00
2 420,00

19 620,00 19 620,00
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Evangeliseringsgruppen

Regnskap 2015

RESULTAT

Inn
Overført fra hovedkassen
SUM inntekter

Formål
Evangeliserings-tiltak
Lisens
Bankgebyr 48
SUM kostnader

Finansinntekter
Driftsresultat
Renter 3 2
Årsoverskudd

BALANSE

Eiendeler
Bankinnskudd
SUM eiendeler

Gjeld og egenkapital
Overført saldo
Overskudd
SUM

Larvik 11. januar 2016

Hans Robert Wergeland Ruth Wenche Mossum
Intern-revisor

Rudolf Leif Larsen, kasserer

2 014 2 015

3 000 5 000
3 000 5 000

2 879
1 439

1 439 2 927

-1 439 2 073

-1 436 2 075

1 531 3 606
1 531 3 606

2 967 1 531
-1 436 2 075
1 531 3 606
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