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Årsrapport 2019

Da har vi lagt bak oss 2019! Et år som har inneholdt alle livets fasetter, fra
glede, jubel og lykke, til gråt og fortvilelse. Uansett hvor man befinner seg
følelsesmessig,  så  er  det  godt  å  vite  at  Jesus  er  større  enn  alle  de
omstendighetene vi vil komme til å møte, på godt og vondt. 
Jeg vil utfordre alle troende om å be at Ånden må falle over oss igjen, slik
at vi vender om og våger å sette Guds standard i våre liv og hverdag. Ikke
på en lovisk og kontrollert måte, men ved Guds kjærlighet, overbevisning
og kraft. 
Ser man tilbake på historien, har det alltid vært mennesker som har fått
bønne-nød,  ofte  i  tøffe  tider.  Deres  bønner  har  utløst  et  mektig  Guds

nærvær. Noe som har ført til dyp forvandling i mennesker som har tatt i mot. Jeg kan nevne de 120
som var samlet på øvre salen i bønn før Ånden falt forførste gang, Apgj. kap 2. Den samaritanske
kvinnen som fikk et møte med Jesus da hun skulle hente vann fra brønnen, Joh. 4. Hans Nilsen Hauge
som sang salmer mens han pløyde et jorde på Tune i Østfold. Pastor William Joseph Seymour som ble
drevet i bønn flere år før han ble det redskapet som startet hele pinsebevegelsen i 1905. Kan Larvik og
Betania bli  et nytt  nedslagsfelt for Åndens merkbare nærvær? Kan du eller vi i Betania få bli det
redskap Gud bruker i vår tid? Jeg vet det kan skje igjen om vi ber om det!
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. Man kan så lett bagatellisere det man selv gjør, men det kan få store konsekvenser
som vi ikke ser enda, fordi Gud har salvet det og det ble en del av de ferdiglagte gjerninger som vi
skulle få lov til å vandre i. Den som er tro i det som ser lite ut vil Gud sette over større ting! Din
innsats gjør en forskjell som får evighetskonsekvenser! Gud er avhengig av mennesker som har et
villig hjerte og vi er avhengige av Gud. Alle vi som er aktive i Betania er med på å fullbyrde den store
oppgaven fra Gud om å gi evangeliet om Jesus videre.

Takk til alle dere som er trofast i forbønn på bønnemøter, møter og hjemme. Det er 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, andakt virksomhet, barne
og  ungdomsarbeid,  eldre  omsorg,  formiddagstreff,  forkynnelse,  undervisning,  festkomiteen,
vedlikehold og orden på huset og til slutt lederskapet. Takke til 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.  Vi gjør en forskjell  i  Larvik og der vi  deltar i
misjon.

Hjertelig takk til dere alle, og Guds rike velsignelse! 

Øyvind Toeneiet

Pastor
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Protokollen

LEDERRÅD
Følgende har vært medlemmer i Lederrådet fra årsmøtet 2019: Hovedpastor Øyvind Toeneiet, David Axell
(2017 – 2020), Sylvi-Ann Haugen (sekretær). og Tommy Fredriksen (2016 – 2019). 

Driftsleder Rudolf Leif Larsen (2017 – 2020).

Menigheten hadde også i 2019, frem til juni, hjelp fra Konfliktrådet i Pinsebevegelsen
for å løse opp i noen vanskeligheter. Rådets representanter anbefalte at menigheten
valgte et Interimsstyre til å lede menigheten en tid fremover. På menighetsmøtet 5.
september ble Tommy Fredriksen, Sylvi-Ann Haugen (sekretær), Gunnar Harkestad
(leder - bildet) og Tom Langerud valgt inn som medlemmer. David Axell ble, etter
forslag fra Konfliktrådet, med inn i Interimsstyret ut sin valgperiode. 
Interimsstyrets  arbeid  har  bestått  i  å  lede  menigheten.  Men  har  også  tatt  opp  de

problemene  som  lå  til  grunn  for  at  det  ble  valgt.  Pastorsituasjonen  har  også  vært  et  tema.  På
menighetsmøtet 29. januar 2020 sa pastor opp sin stilling med fratredelse senest 30. september 2020. 
Interimsstyret startet opp med sangmøter på høsten. Dette viste seg å slå meget godt an, og etter evaluering
er det vedtatt at sangmøter primært skal arrangeres 1 gang per måned.

FORKYNNERE
Alf D. Hovland,  Alfred Myreng, Berit  og Arne Øystein Rambekk, David Bye,  David Lindhjem, Eigil
Johansen, Eigil Rognlien, Einar Nymoen, Eivind Arnvåg, Eva Olsvold Sundar, Gerd og Oddvar Schjølberg,
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Gunn Elisabeth Lie, Gunnar Harkestad, Halvard Hasseløy, Johnn Hardang, Jonny Borge, Lars Johansen,
Magne Madsen, Mangs Netskar, Odd Ivar Langegard, Olaf Alsaker, Ove Arnoldsen, Randi og Hjalmar
Johansen,  Rudolf  Leif  Larsen,  Svein  Johnsen,  Synnøve  Andersen,  Terje  Berg,  Tom  Teien,  Tommy
Fredriksen, Tommy Haugen, Tore Gunnar Olsen, Trond Eriksen, Øyvind Toeneiet, 

SANG og MUSIKK
I Salme 147 står det: ”Lov Herren! For det er godt å lovsynge vår Gud, det er herlig, lovsang sømmer seg.”
Vi er ikke så mange som spiller og synger, men vi stiller opp det vi kan. 
I året som gikk sang og/eller spilte: Tommy Fredriksen, Roy Nilsen, Mette Toeneiet, Sylvi-Ann Haugen,
Rudolf Larsen, Liubou Zavadskaya, Tor Richard Johansen, Eigil Rognlien, og Svein-Anders Andersen. På
Ten Tro-gudstjenesten var det Jan Einar Hvatum med flere som lovsang.
Besøkende har vært: Familie av Liobou Zavadskaya fra Hviterussland, Egil Johansen, lovsangsteam fra
Salemkirken  Sandefjord,  Randi  og  Hjalmar  Johansen,  Østerbo  Evangeliesenter  og  Line  Merete
Christiansen. Anette og Daniel Augedahl holdt en fin julekonsert for oss midt i desember. 
Vi hadde to sangkvelder to søndager på høsten som Gunnar Harkestad var ansvarlig for. Det har kommet
gode tilbakemeldinger på arrangementene som ble godt besøkt. Det var bevertning etterpå som Beate Klein
ordnet.  På sangkveldene har følgende bidratt:  Inger og Erik Schultz, Svein-Anders Andersen og Frode
Rauan,  Liubou  Zavadskaya,  Anne  Kristin  Lindberg,  Solveig  og  Ovar  Svinterud,  Akapella  og  Eigil
Rognlien. 
I januar hvert år rapporterer Sylvi-Ann Haugen digitalt inn til CCLI hvilke sanger som vi bruker. Dette kan
også gjøres når som helst. For dette betaler vi en lisens hvert år slik at vi har lov til å bruke sanger som ikke
er ”allemannseie”. Da får rettighetshaverne royalties/inntekter for sangene sine. 
Tusen takk til dere som tjener Gud ved å bruke de musikalske gavene deres! Gud velsigne dere.
Sylvi-Ann Haugen

AKTIVITETERSøndagsskolen

Det har vært søndagsskole  på søndager 1 time under formiddags møtet (unntak er søndager i forbindelse 
med skole-ferier. 2 ganger var det ikke mulig å få vikar og 2 ganger kom det ikke noen barn).
I vårhalvåret hadde vi tekster fra NT og høsthalvåret fra GT.
Foruten undertegnede har Renate Herum, Rudolf Larsen og Celine Axell undervist.
Vi har kjøpt inn bibler og øvet oss litt i å slå opp og lese i dem.
Ellers bruker vi Barnas søndagsskoleblad. Vi synger litt, ber, og i pausen koser vi oss med noe å spise. 
Synnøve Andersen

Input
Etter at Input ble lagt ned våren 2018, var det ingen ungdomsmøter  høsten 2018. Roy Nilsen og Øyvind
Toeneiet snakket om å starte opp igjen januar 2019. De fikk med seg Mette Toeneiet, Rune N. Holm, David
og Elisabeth Axell.
Vi startet opp i slutten av januar med å invitere på pizza og bowling noe som ble en god start hvor det kom
17 ungdommer i alderen 13 - 19 år. Gjennom hele 2019 har vi hatt ungdomsmøter hver fredag kl 1930-ca kl
2300. Vi har fulgt skolens fridager hvor vi også har hatt pause. Det har vært mellom 10 og 15 ungdommer
på hvert møte pluss voksenledere.  En vanlig fredag inneholder leker som utføres av ungdommen, lovsang
som blir ledet av Roy som får med seg noen av ungdommene. Tale som regel av Øyvind og masse sosialt
samvær. Rune leder ofte møtene.  
Vi deltar på alle felleskirkelige arrangementer i Larvik og reiste på tur med ungdommene til Farris i juni.
Ungdomsrommet ble pusset opp i løpet av våren og ble kjempe fint! Dette førte til enda større trivsel for
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ungdom og eldre. Vi opplever et godt ungdomsarbeid som er i vekst på alle måter. Fortsett å be om at
ungdom i Larvik får erfare Jesus!
Ref. Øyvind Toeneiet

TenTro 
Tentro har hatt ukentlig undervisning på fredager kl. 1800-1900 våren 2019, og høsten 2019 kl 1830-1930.
Øyvind Toeneiet har vært TenTro lærer sammen med Kathrine Lindhjem. På vår halvåret var det 5 TenTro-
elever, to gutter og tre jenter. 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 28. april  og følgende avsluttet TenTro-kurset:  Mia Toeneiet,  Elias
Rudskjær Lunde, Julianne Lindhjem, Christoffer Nilsen og Johan Dalland.
I  september  ble  det  startet  opp  ny  TenTro-gruppe  med  to  gutter  og  tre  jenter,  Lars  Tore  Lindhjem
Bernhardesen, Taina Maiara Larsen, Oliver Jeznach, Oline Nilsen og Celine Axell.   Vi underviser hver
fredag kl 1830-1930. Arbeidet med TenTro er meget viktig, og vi ser at mange av ungdommene fortsetter i
Betanias ungdomsarbeid etter TenTro-tiden.

Bibel, bønn og brød
David Lindhjem sto for BBB vinteren og våren 2019. Han trakk seg fra dette til sommeren og BBB ble
nedlagt. Da Interimsstyret kom i gang med sitt arbeid i september ble det en prioritert oppgave å få i gang i
igjen  BBB.  Interimsstyret  ser  på  dette  arbeidet  som  en  meget  viktig  del  av  bibelundervisningen  i
menigheten. BBB kom i gang igjen utpå høsten med Gunnar Harkestad som leder. Hilde Marthinsen tok
ansvar for at det ble servering hver gang. BBB har fra høsten vært annenhver onsdag kl. 1900 til ca. kl.
2100-2130. Til BBB kommer det ca. 20-30 personer hver gang og det gir et godt fellesskap. Opplegget er
bibelundervisning fra kl. 1900, deretter bønn frem til servering ca. kl. 2030.

Formiddagstreffene
I 2019 har formiddagstreffene vært hver 14. dag, utenom sommersesongen. Det har vært fine samlinger og
de som kommer er tilfreds med å være der. Forkynnere og sangere utenom menigheten har vært brukt, men
også menighetens egne. Fremmøtet har vært på rundt femten til oppimot tretti. To møter på rad er det offer
til menigheten, og hver tredje gang har det vært misjonsoffer. Overskuddet fra treffene gir et tilskudd til
menighetens økonomi. Nanna Back, Elbjørg Røsberg, Unni Holck Skauen og Åse Storrønningen, har vært
fast i serveringen, med noe hjelp av Brit-Lajla Larsen ved sykdomstilfeller. Formiddagstreffene har vært
ledet av Harald Storrønningen og Gunnar Harkestad. 

Sang og vitnemøtene på lørdagene
Når jeg ser tilbake på det året som har godt, må jeg si vi har opplevd fine åndsfylte
«Sang og vitnemøter» i Betania Larvik, hvor mange av oss, har fått opplevd Jesus, både
til fornyelse og  helbredelse for ånd, sjel og kropp.
I disse Møtene har vi prøvd å ha fokus på sangen og vitnesbyrdet, og en bibeltro
forkynnelse.
Forkynnere er nevnt i listen ovenfor.
Det har vært et gjennomsnitt på ca 15-20 stykker besøkende til møtene. Leder er Tommy
Fredriksen (bildet).

Evangelisering:
2019 ble det dessverre bare to ganger vi fikk stå med Gatekirka på Larvik torg. Av 7 planlagt samlnger, ble
det kun 25. Mai og 26. Oktober vi fikk stå med Gatekirka. De andre datoene måtte vi dessverre avlyse av
div  grunner.  Men  de  to  gangene  vi  fikk  vært  ute,  delte  vi  som  vanlig  ut  gratis  kaffe,  kjeks  og
evangelietraktater.

Diakonteamet.
Diakonteamet består  av Rudolf  Leif  Larsen,   Harald Storrønningen, Arne Nilsson, Audun Sigtor  Berg,
Hilde Martinsen, Tore Mossum, David Axell og Øyvind Toeneiet. Vi har i løpet av 2019 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. 

Møteverter:
Tusen takk til dere som i 2019 har vært møteverter. Dere er ofte de første som fremmede hilser på, og
har derfor en veldig viktig oppgave.
Det har i år vært 6 grupper, med til sammen 10 personer. De har også som oppgave å samle inn offer
og gaver under samlingene. Det har vært en samling med brannvernsleder.
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Takk til Berit og Svein Owe som har gitt seg som møteverter.  Leder Beate Klein

Arrangements-komiteen:
Som vanlig arrangerte vi høstsamling og årsfest. Dekket bord med god kveldsmat og kaker. Takk til Runa,
Helen og Marita som stelte til.
Fra i høst har vi har vi hatt sang og musikk-kveld en søndagskveld i måneden. Beate og Solveig steller til
med kanelsnurrer mm, og kaffe. Veldig fint.
Vi hadde juleaksjon før jul. Inger sto for bevertningen og initiativet. Takk til alle som var med og hjalp til.
Grøt, kaker og kaffe ble servert.

Hilde Marthinsen og Ann Beate Martinsen.

Teknikkergruppa
David Lindhjem trakk seg fra teknikergruppa og jeg er alene om lyden og vedlikehold av utstyret. 
Tor-Richars Johansen 

Multimedia
Følgende personer har ansvaret for multimedia: David Axell, Patrick Axell, Kasper Bredal Pedersen, 
Ivo Jeznach og Rudolf Leif Larsen.

Husstyret
Medlemmer:  Tore Mossum, kontaktperson
og  leder,  Marita  Jensen,  Helen  Pettersen,
Sissel  Lindhjem,  Ann  Beate  Martinsen,
Raymond  Pedersen,  Hilde  Marthinsen  og
driftsleder.
Av prosjekter har det vært kun et tilfelle. Vi
har  revet  ned  veggene  mellom  aktivitets
rommet i 2 etg. , inn mot leilighet, pluss en
vegg  der  inne.  Mellom-gangen  er  også
pusset  opp.  Alle  flater  er  blitt  pusset  opp
med sparkling maling og gulvlegging.  Ny
belysning og nye panelovner. Det har blitt
et tiltalende og hyggelig rom for ungdoms-

arbeid og andre passende aktiviteter.
Utenom dette, så er det gjennomført ekstern og intern års-kontroll av brannsikkerhet, elektrisk anlegg 
og heisen.
Husstyret ved Tore Mossum

Økonomi og drift
Regnskapet  (drift,  renhold,  Friendship,  evangelisering,  misjon  og  ungdomsarbeid)  føres  av  Vidar
Grinden. Regnskapet for Paraguay-misjon og Kongo-misjon føres av Rudolf Leif Larsen. Han har
også oppfølgingen av PSGS, Elisabeth Larsen Axell fører regnskapet for ¨Mitt Fadderbarn¨.
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I mai – juni var det en ekstra aksjon for å styrke økonomien. Dette resulterte i en ekstra-inntekt på vel
kr 70.000. 

MISJONSRÅDET
Misjonsrådet har ikke fungert dette året, så LR / Interimstyret har hatt funksjonen.
David Axell  er  fortsatt  medlem i Pinsemisjonens styre,  og Rudolf  Leif  Larsen sammen med Lars
Morgan Førland er  ledere  for  Landutvalget  for  Paraguay,  med kontakt  med henholdsvis  indianer-
kirken og mestiser-kirken i Paraguay.

Bulgaria:
Friendship har i 2019 fortsatt med støtte av pastorene i Kotel og Gradets. Dette har gjort de istand til å
evangelisere i flere landsbyer i områdene rundt, og vi ser at det legges mellom 40 og 50 medlemmer til
menighetene samlet også i år.
I tillegg har vi planer om støtte til oppussing av kirken i Kotel.

Mitt Fadderbarn, Brasil

Barn i skolealder har deltatt i aktiviteter på senteret. Det har vært leksehjelp, fysiske aktiviteter, sang,
bibelstudier, kunsthåndverk (sying og hekling). De som deltar på morgenskiftet får frokost og lunsj, og
de som deltar på ettermiddagen, får lunsj og snacks. Barn med spesielle behov fikk hjelp i hjemmene
sine, og fikk utlevert bleier og matvarer.  Barn som deltok fra begynnelsen til slutten av året,  fikk
skoleartikler, gaver, deltok på påskeaktivieter, barnasdag og julebord. Det siste året har noen av de
eldste barna begynt å jobbe som lærlinger for å få arbeidserfaring. Det er flere av ungdommene som
ønsker samme mulighet. De fortsetter å delta i prosjektet, og inntil de får mulighet vil vi sammen med
dere faddere hjelpe disse barn og tenåringer frem i livet. Det betyr mye for dem at noen bryr seg,
veileder og motiverer dem til en litt bedre fremtid. I ordspråkene: 22, 6 står det: «Lær et barn veien
han skal gå, og når han er gammel vil han ikke avvike fra den». Vi takker alle ansatte, sponsorer og
faddere som bryr seg så mye om oss. Vi kan ikke gjengjelde alt dere gjør for disse barna, men vi ber
om at Gud skal velsigne dere. Det dere gjør for disse barna, er ikke forgjeves - så takk for at dere er
trofaste.

Paraguay 
Arbeidet fortsetter omtrent som tidligere, med hovedvekt på Bibelskolen ITF. Det var ti elever; syv
stykker avsluttet andre året; tre ble ferdig med første året. 
I tillegg har det vært støtte til leirer for både skolebarn og ungdommer, og i januar fikk årsmøtet støtte
til samling av lederne i menighetene.
Det er nå omkring 44 utposter, med tilsammen 430 medlemmer. 79 personer har blitt døpt, og 27 par 
har fått hjelp til å legalisere sine ekteskap.
Det er søndagsskole 5 steder, med omkring 570 barn registrert.
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Bønn i indianerkirken
Israel
«Hjerte  for  Israel»  (tidligere  NPAI)  er  Pinsebevegelsens  arbeid  i  Israel.  Ann-Helen  og  Morten
Lindhjem arbeider der, utsendt av Vintreet, Sandefjord.

Kongo

Hjertelig  takk  for  støtten  dere  har  gitt  og  gavene  dere  har
videreformidlet  til  Petra  Sveums  arbeid  gjennom  så  mange  år!
Petras gode venn Heri har gjennom alle disse årene gjort en stor
innsats for å fremme søndagsskolearbeidet i menighetene her i Kon-
go. Han besøker menigheter og lærer opp søndagsskolelærerne de-
res. 

Heri underviser også på pastorutdanninger for at nye pastorer skal
forstå betydningen av barnearbeid og forstå hva som er godt barnearbeid. 

Nå har Heri gått av med pensjon og takket være støtten fra dere fikk han utbetalt pensjonspakken som han
har rett på. En ekstra takk for den trofastheten dere har utvist i å støtte arbeidet så lenge!

Søndagsskolearbeidet vil gå videre, så om noen ønsker å fortsette å støtte det, er det mulig.

Kongen skal svare dem: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken,
har dere gjort mot meg.» (Matt 25:40)

Ingrid Schärer Østhus, Misjonskontoret i Bukavu

Menighetens årlige Ukraina aksjon ble gjennomført som tid-
ligere år. Vi klarte å sende litt  over en trailer med klær til
Ukraina. Samarbeidet med Stiftelsen Open Heart v/ Halvard
Hasseløy fungerer utmerket.                                           
Aksjonen har også fått hjelp av Skalleberg ungdomsforening
v / Egil Johansen. De samler inn samme helg i Tjølling. Ak-
sjonsleder var David Axell

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus
kjent og trodd 

elsket og etterfulgt!
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Revisjons-beretning / regnskaper
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