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Årsrapport 2018
Da har vi lagt bak oss 2018! Et år som har vært utfordrende for noen av oss
og for andre glede og fremgang, men for de fleste litt av hvert. Uansett om
man er på toppen, bunnen eller på det jevne i livet, så er det viktigste og
holde fast på troen og nærheten til Jesus.
Jeg tror vår største utfordring nå er å ikke bli sløve og likegyldige, men la
ilden i oss være brennende. Brannen for Gud avhenger av om man tillater
Gud å være Herre under alle omstendigheter, noe som forutsetter å ta de
rette valgene. Ikke la omstendigheter i livet være en unnskyldning for
ukloke valg. Oppskriften på en fremgangsrik menighet finner man i 1. Tess
5:11-24. Her er det å oppmuntre hverandre lagt vekt på, samt at vi kan bare oppnå dette i Jesus Kristus
ved hans kall til oss.
Jeg vil takke dere alle som står på i Herrens tjeneste, i og ut fra Betania. Alle oppgavene som blir gjort
i Betania er viktige, selv om man skulle tenke seg noe annet. 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 godt 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, diakontjeneste, andakts-virksomhet, barne
og ungdomsarbeid, eldre-omsorg, formiddagstreff, forkynnelse, undervisning, festkomiteen,
vedlikehold og orden på huset og lederskap. 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 vår visjon er: Sammen vil vi
gjøre Jesus Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt! Betania er en menighet som gjør en forskjell i
Larvik og der vi deler evangeliet om frelse i Jesus Kristus!
Hjertelig takk til dere alle, og Guds rike velsignelse!
Øyvind Toeneiet
Pastor
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Protokollen
Medlemmer pr 1.januar 2018
Tilhørige pr 1.januar 2018

214
81

Sum medlemmer og tilhørige pr 1. januar 2018

295

Døpte, nye medlemmer
Døpt menighetstilhørig
Fra annen menighet
Korreksjon medlemmer

0
0
4
1

Fødte
Barn som fulgte foreldre

0
0

Sum nye medlemmer

5

Sum nye tilhørige
Utmeldt:

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

-3
-3
-6
-3
-3

-6

Medlemmer pr 31. desember 2018
Menighetstilhørige pr 31. desember 2018
Medlemmer og tilhørige pr 31. desember 2018

288

Medlemmer og tilhørige som mangler f_nr
Søker Fylkesmannen om refusjon

15
273

213
75

Døde:
Elanor Johansen 25.04.2018
Erik Grinden 03.08.2018
Ragnhild Arvesen 11.08.2018

LEDERRÅD
Følgende har vært medlemmer i Lederrådet fra årsmøtet 2018: Hovedpastor Øyvind Toeneiet, David Axell
(2017 – 2020) og Tommy Fredriksen (2016 – 2019).
Deiftsleder Rudolf Leif Larsen (2017 – 2020).
FORKYNNERE:
Følgende har talt i møtene (alfabetisk rekkefølge): Alf Petter Hammersmark, Alfred Myreng, Anne
Kristin Lindberg, Anne Marit og Ove Arnoldsen, Arvid Bentsen. Asbjørn Skjortnes, Arvid Berntsen,
Ben Solberg, Berit og Arne Ø. Rambekk, Charles Hansen, David Lindhjem, Eigil Johansen, Eigil
Rognlien, Eva Osvold Sundar, Fernando De Ornelas, Jan Christian Helsvig, Gordon Tobiassen, Gunn
Elisabeth Lie, Gunnar Harkestad, Halvard Hasseløy, Hans Petter Marthinsen, Ingrid Schärer Østhus,
Johan Sandberg, Johnny Borge, Kristin og Rolf Tore Nielsen, Magne Madsen, Nicolas Poleico, Osvald
Instebø, Ole Johannes Jorud, Ove Berrefjord, Pål Pedersen, Rudolf Leif Larsen, Synnøve Andersen,
Terje Berg, Terje Olafsen, Thorstein Grotbæk, Tom Teien, Tommy Fredriksen, Tommy Haugen,
Torbjørn Tande, Tone Cesilie Due, Tor Gunnar Olsen og Trond Eriksen.

AKTIVITETER
Søndagsskolen
Det har vært 14 samlinger i høsthalvåret. Vi har hatt tekster fra GT, og foruten undertegnede har
Renate Herum og Kamilla Lindhjem undervist. De fleste gangene har vi sett en video (tegnefilm) med
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samme emne som teksten. Så har vi hatt oppgaver knyttet opp til emnene, oftest tatt fra Barnas (Sprell
levendes søndagsskoleblad). Vi synger og ber og har en pause med noe å spise og drikke.
Celine Axell og Taina Larsen har vært sangledere. Kamilla Lindhjem leder samlingene. Antall barn
varierer ettersom foreldre eller andre kommer med barn søndag formiddag.
Synnøve Andersen
Input
2018 har for input vært et år med stor forandring. Vi har ikke hatt mye vekst, men vi så noen nye på
møtene av og til. Vi samlet ca 15 stk hver fredag.
Ungdommene trenger et sted for å høre relevant forkynnelse rettet mot ungdom. De trenger også å
kjenne tilhørighet og bidra med sine evner og talenter. Dette vil hjelpe dem å ta med seg sine venner.
Møtene ble i 2018 litt redusert da flere ledere flyttet og begynte på bibelskole, så vi valgte å ta en
pause med input fra høsten 2018.
Styret har bestått av Davíð Leví Ólafsson, Eva Margret Ólafsdóttir, Edward Johansen og Jan Einar
Hvatum.
Input startet opp igjen januar 2019, med nytt mot og nye medarbeidere og ny drakt.
Ungdomsarbeidet trenger forbønn, og vi håper dere kan være med å be for oss. Jan Einar Hvatum
TenTro
TenTro har hatt ukentlig undervisning på fredager kl. 1800-1900 våren 2018. Høsten 2018 har
undervisningen vært på torsdag. Øyvind Toeneiet har vært TenTro- lærer, men fra høsten 2018 har
Kathrine Lindhjem og Tommy Fredriksen vært med som ledere. På vår halvåret var det 2 TenTroelever, Patrick Axell og Tobias Larsen. I januar var vi på leir med dem i Fyresdal, og vi reiste til
London i mars. Vi besøkte Hillsong, div. severdigheter, så fotballkamp, shoppet og gikk over en mil
hver dag. Det var TenTro-gudstjeneste for dem søndag 29. april.
I september ble det startet opp ny TenTro-gruppe med tre gutter og to jenter, Johan Dalland, Elias
Rudskhær Lunde, Christoffer Nilsen, Mia Toeniet og Julianne Lindhjem. Vi underviser hver torsdag
kl 1800-1900. Arbeidet med TenTro er meget viktig, og vi ser at mange av ungdommene fortsetter i
Betanias ungdomsarbeid etter TenTro-tiden.
Bibel, bønn og brød

BBB er hver onsdag. Starter med undervisning, og det fortsetter med bønn, og avsluttes med
kveldsmat. Menighetens egne krefter har vær med og undervist, men vi har også hatt besøk
utenfra.
Oppmøtet varierer fra 15 til 30 personer.
I styret sitter Ann-Beate Martinsen, Helen Johanne Pettersen, Egil Rognlien og David
Lindhjem (leder).
Formiddagstreffene
Også i 2018 har formiddagstreffene vært hver 14. dag, utenom sommersesongen.
Det har gjennomgående vært fine samlinger og de som kommer virker tilfreds med å være der.
Forkynnere og sangere utenom menigheten har vært brukt, men også menighetens egne. Fremmøtet
har vært på rundt tjue til et par og tretti. Hver tredje gang har det vært misjonsoffer, de to andre
gangene menighetsoffer. Overskuddet fra treffene gir et tilskudd til menighetens økonomi. Åse
Storrønningen, Unni Holck Skauen, Nanna Back og Elbjørg Røsberg har vært fast i serveringen, med
noe hjelp av Brit-Lajla Larsen ved sykdomstilfeller. Formiddagstreffene ledes av Harald
Storrønningen og Gunnar Harkestad. Erik Grinden var med i ledelsen frem til han ble for syk til å
engasjere seg. Det er et stort tap også for formiddagstreffene at han døde i august.
Sang og vitnemøtene på lørdagene
Vårt hovedmål er at mennesker skal bli frelst og satt i frihet, og Guds Ord får framgang og makt.
Vi opplever fine åndsfylte møter, der mennesker får oppleve frelse, helbredelse, og bli satt i frihet.
Vitnesbyrdet er viktig. Det samles mellom 15 og 45 personer.
Vi tror at 2019 blir et nådens år fra herren.
Tommy Fredriksen
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Evangelisering:
I 2018 var vi ute med Gatekirka 8 ganger: 6 ganger på torget, og 2 ganger på Storgata (natt). Vi har
delt ut gratis kaffe, kjeks, evangelietraktater og MC-Bibler. Vi har sunget, vitnet og forkynt evangeliet,
pratet med folk og bedt for dem. Flere vitnesbyrd om at helbredelser skjer, så mye er sådd, men vi
lengter etter mer gjennombrudd, at mennesker skal bli frelst og disippelgjort.
Men ellers er Roy og flere andre aktive med gate-evangelisering, der vi går sammen 2 og 2 på lørdager
i både Larvik og Sandefjord, og husmøte på kvelden. Roy Nilsen
Diakonteamet.
Diakonteamet består av Øyvind Toeneiet, Harald og Åse Storrønningen, Arne Nilson, Audun Sigtor
Berg, Hilde Martinsen, Tore Mossum, David Axell og Rudolf Leif Larsen. Vi har i løpet av 2018 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 diakonteamet, så ta
kontakt med pastor. Øyvind Toeneiet ref.
Sang og musikkrådet
En stor takk til alle dere som står i tjeneste i menighetens musikkliv. Lovprisning er beskrevet som
åndelig krigføring i Bibelen.
I 2.Krønikebok 20:1-30 står det om den store hæren som kom mot Israel og deres konge Josjafat. De
visste at de ikke hadde noen mulighet til å beseire fiendehæren. Kong Josjafat ble redd og vendte
ansiktet mot å søke Herren. Han utropte en faste over hele landet. Herrens Ånd kom over en mann i
Israel, som sa at de ikke skulle være redde, for det var ikke deres strid, men Herrens. De kom til å se at
Herren frelste dem. De gikk ut i striden, og satte lovsangerne foran hæren. Da de begynte å synge og
love Gud, satte Gud ut et bakhold mot fiendene deres, og fienden ble slått og fullstendig utryddet. Da
Israels hær kom fram til stedet fant de de døde kroppene til fienden. Ingen hadde sluppet unna. De
samlet mengder med verdifulle gjenstander blant de døde, mer enn de kunne bære. Så lovpriste de
Gud, og frykt for Gud kom over alle kongerikene i landene rundt dem da de hørte at Herren hadde
stridd mot Israels fiender.
Menigheten ønsker å takke følgende personer og grupper: Tommy Fredriksen, Thom Richard
Fredriksen, Hans Robert Wergeland, Roy Nilsen, Mette Toeneiet, Rudolf Leif Larsen, Bent Flatin,
Sylvi-Ann Haugen, Eigil Rognlien, Svein-Anders Andersen, David Axell, Liubou Zavadskaya, TorRichard Johansen, Reflect, Jan Einar Hvatum, Edward Johansen, Kamilla Lindhjem, Eva Margret
Olafsdottir og David Levi Olafsson, Larvik Lovsang, og Team 3:16.
Gjester vi hadde besøk av var: Evangelisenteret, Greåker Mannskor, Egil Johansen og Arvid Pettersen
med team.
Det har blitt dannet lovsangteam av flere av de nevnte.
Om CCLI (Christian Copyright Licencing International). I slutten av hvert år rapporterer Sylvi-Ann
Haugen sanger som vi har brukt inn til en database i CCLI. Lisensen som vi betaler for og rapportering
av brukte sanger gir oss lov til å bruke sangene i møtene, og rettighetshaverne som har registret
sangene sine i CCLI sitt system får inntekter (royalties).Man kan rapportere når som helst dersom man
ønsker det. Sylvi-Ann Haugen
Møteverter:
Takk til dere alle som også i 2018 har stått med som møteverter og ønsket alle møtebesøkende
velkommen til menighetens møter og samlinger. De har også hatt ansvar ansvar for opptellinger av
offer og gaver i forskjellige innsamlinger.
Det har vært en øvelse med brannvernleder.
Takk til Jan Vidar Eikeland som har sluttet som møtevert.
Svein-Owe Hansen, leder
Arrangements-komiteen:

Vi hadde høstsamling og årsfest som vanlig. Dekket bord med kaker og kveldsmat. 2 grupper
deler på å arrangere samlinger.
Det ble arrangert fest på Nyttårsaften, med medbrakt mat til koldtbord.
Ansvarlig for maten var Inger Rudskjær. Øyvind, Mette, David og Elisabeth sto for leker og
quiz. Tommy sto for musikk og sang.
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Ledere i arrangementskomiteen, Ann Beate Martinsen og Hilde Marthinsen
Teknikkergruppa

Lydteknikere som har gått i turnus i 2018: Tor-Richard Johansen og David Lindhjem.
Husstyret

Medlemmer: Tore Museum, kontaktperson og leder, Marita Jensen, Helen Pettersen, Sissel
Lindhjem, Ann Beate Martinsen, Raymond Pedersen, Hilde Marthinsen og driftsleder.
Årlig har vi kontroller av brannsikkerhet, brann-alarm, elektriske anlegg og heisen. Har
reparert varmeveksler i ventilasjon.
Montert opp nytt utelys. Vi hadde dugnad på huset i våres. Bra oppslutning. Vask og rydding
ute og inne. Vi er takknemlig for alle som hjelper til og holde det pent og reint.
Økonomi og drift

Det har vært 1 ansatt i 100% stilling, pastor Øyvind Toeneiet. Det har ikke vært noen
sykemeldinger.
Regnskapene for drift, misjon, barne og ungdomsarbeidet samt Friendship (Bulgaria) føres av
Vidar Grinden. Intern-revisor er Ruth-Wenche Mossum (de små regnskapene). FGH Revisjon AS er
ekstern revisor for drifts-regnskapet.
Det er innberettet til PSGS kr 753.702 (drift og BaU, samt div. misjons-kasser)

I samarbeid med menigheter i Pinsebevegelsen, samt menighetens LR er det utarbeidet en
protokoll for «Person-vern» (GDPR-dokumentet). Retningslinjene administreres av LR.
HMS-protokollen oppdateres hvert år.
MISJONSRÅDET
Følgende er medlemmer: Rolf Tore Winther Nielsen (leder), Sylvi-Ann Haugen (sekretær), David
Axell (medlem i Pinsemisjonens styre) og Rudolf Leif Larsen (leder for LUPY, og fører regnskap for
Paraguay-misjonen, Kongo-Misjonen og evangelisering).
Bulgaria:
Arbeidet i år har hovedsakelig bestått av støtte til pastor i Kotel og Gradets, og vi har vært med på dåp
av over 40 nye kristne. Storparten av disse er fra Gradets, hvor menigheten opplever en jevn strøm av
nye hvert år.
Denne gangen var vi sammen med en delegasjon fra den eldste sigøynerkirken i Europa.
I desember i 2017 startet en ungdomsvekkelse i Kotel. Disse blir ivaretatt gjennom felles samarbeid i
kirkene i byen.

For Friendship, Rolf Tore Winther Nielsen, misjonsleder
Mitt Fadderbarn, Brasil
Barnesenteret Gunnar Axell forsetter å arbeide blant de fattigste barna i Porto Xavier, gjennom å tilby
frokost og lunsj, leksehjelp og ulike aktiviteter på senteret. I 2018 fikk 65 barn hjelp via sine faddere i
Skandinavia. 46 av dem kom til barnesenteret regelmessig, mens 19 barn fikk hjelp i sine hjem. De
barna som ikke har mulighet til å komme til barnesenteret har mottatt tørr-varer som melkepulver, ris,
pasta, olje, sukker mm. De små barna og barn med spesielle behov har også mottatt bleier. Porto
Xavier har vært rammet av storm og hagel, som har ført til skade på flere bygninger på senteret. I løpet
av 2018 fikk vi skiftet ut tak på to av bygningene, som ble mulig da senteret mottok en større
pengegave som vi er veldig takknemlig for. Elisabeth Larsen Axell
Paraguay
Betania er kontakt-menighet for Landutvalget for Paraguay, og har da ledelsen for utvalget. Men fra
2017 har Lars Morgan Førland vært medleder, med ansvaret for mestiser-kirken.
Indianer-kirken: Nytt Bibel-skole-kull startet opp i mars 2018, og alle fullførte skoleåret. Disse
fortsetter andre-året i 2019. Betania har bidratt med kr 25.000 til Bibel-skolen.
Omkring 50 personer er døpt, og det tas opp arbeid på stadig nye steder. Via Landutvalget for
Paraguay, blir det formidlet hjelp til pastorer som reiser rundt på utpostene, samt at det skaffes midler
til kirke-bygg, konferanser og leirer i kirken etc..
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Mestiser-kirken: Med midler fra Mamre-fondet, har arbeidet på to større kirke-bygg fortsatt. Det er i
Ypacarai og Pedro Juan Caballero. I tillegg er det et daghjem og et hjem for uføre som støttes fra
Norge.
Det er en nær kontakt mellom Filadelfia-kirken i Paraguay og Landutvalget i Norge.
Israel
Menigheten støtter NPAI med et mindre beløp. Gjennom året har flere vært på besøk i Israel, og har da
besøkt Ann-Helen og Morten Lindhjem, og datteren Julianne, som er engasjert i arbeid på sykehuset
Eitanim, samt i andre oppgaver.
Kongo
Innsamlingen til Kongo fortsetter, men mange givere faller fra av ulike grunner, og inntektene går ned.
I september hadde menigheten besøk av misjonær Ingrid Schärer Østhus, som er vår kontakt i Kongo.
Hun informerte litt om mulige endringer i den delen av arbeidet som Betania støtter. Dette avventes.

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus
kjent og trodd

elsket og etterfulgt!
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HOVED-REGNSKAPET 2018 presenteres i senere menighetsmøte
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