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Årsrapport 2020
Jeg begynte i Betania den 1. sept 2009, og som pastor fra den 20. juni
2010. Det har vært en spennende og rik tid, med oppturer og nedturer,
plankekjøring og kraftige utfordringer, mestring og feiling. Min erfaring
i dette er at Gud er med i alle livets faser. Min opplevelse av Guds
nærvær er at i de tøffe tider kjenner jeg hans nærvær og hører hans
stemme tydeligere enn når alt er greit. Dette skyldes nok at jeg da søker
Gud mer intenst enn ellers.
I denne tiden har det hendt mye i menigheten Betania. Jeg har døpt og
vært vitne til at mange har latt seg døpe. Barn har blitt velsignet, vielser
har funnet sted og det har vært flere begravelser. Vi har tatt opp mange
nye medlemmer, men vi har også mistet mange under veis. Noen
forlater oss for de ikke trives, andre flytter vekk fra Larvik og en del dør. Selv om medlemstallet har
gått noe ned, så er det likevel en reel vekst. Uten tilvekst, ville medlemstallet ha vært lavere pga
naturlig frafall.
Min bønn for tiden fremover er at Betania skal få oppleve ny vekst. Jeg drømmer om at mennesker
skal finne Jesus og bli en del av fellesskapet vårt. Jeg håper også på at nye familier vil bli lagt til
menigheten, så vi får se flere barn blant oss.
Min siste dag som pastor for Betania var 30. sept 2020. Jeg vil takke for meg og all forbønn og støtte
jeg og min familie har fått opp gjennom årene. Mette og jeg vil også takke for en flott avskjedsfest i
oktober i fjor. Hilser med Kol. 2, 2.
Øyvind Toeneiet,
Pastor

Året 2020 har vært spesielt, og 12. mars 2020 er en dato som vil bli husket
lenge! Det har vært vanskelig å holde virksomhet i gang på et jevnt nivå,
men vi har gjort det beste vi har klart for å holde kontakt med medlemmer,
og vi har holdt åpent på Betania når det har vært mulig. Restriksjonene har
variert noe gjennom året og vi har prøvd best mulig å forholde oss til dem.
30. september avsluttet Mette og Øyvind Toeneiet sin tjeneste som pastor
par i menigheten etter vel 10 års tjeneste. Vi takker dem for den innsats
som de har gjort i menigheten i disse årene! At vi har dem med på laget videre opplever vi
som en velsignelse. De gjør sin tjeneste i ungdomsarbeidet og Øyvind Toeneiet har ansvar for
TenTro-arbeidet. Fra nedstengningen startet var Øyvind Toeneiet permittert som pastor, og så
var han i 50% stilling i september.
Gjennom året har menigheten benytte en del tilkalte forkynnere og sangere. Men alt har vært
på kort varsel etter nedstengningen. Også menighetens egne forkynnere har vært i aktivitet i
den tiden det har vært åpent for møter.
Vi ser nå fremover med godt mot, også at 2021 må bli et år med et minimum av koronaproblemer, både for enkeltpersoner og for menigheten!
Gunnar Harkestad
Leder Interimsstyret
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Protokollen
Betania Filadelfia
MEDLEMMER
Medlemmer pr 1.januar 2020
Døpte, nye medlemmer
Døpt menighetstilhørig
Fra annen menighet
Korreksjon medlemmer
Døde
Medlemmer utmeldt
SUM MEDLEMMER 31. desember

195
0
6
0
-2
-4
-7
188

24
0
0
0
0
0
0
24

Tilhørige pr 1. januar
Fødte
Barn som fulgte foreldre
Tilhørige utmeldt
Menighetsbarn overført som medlem
Korreksjon tilhørige
SUM utmeldte tilhørige
SUM tilhørige 31. desember

73
0
0
-1
-6
-1
-8
65

8
0
0
0
0
0
0
8

SUM MEDLEMMER 31. desember
SUM tilhørige 31. desember
SUM TOTALT
Medlemmer og tilhørige som mangler f_nr
Søker Statsforvalteren om refusjon

212
73
285
-17
268

TILHØRIGE

Døde i 2020:
Else Marie Værvågen. 7. februar 2020
Aud Henriette Jernslett. 2. september 2020
Bjørg Skarboe. 25. oktober 2020
Robertus Alphonsus Franciscus Leeuwe 18. november
2020 i Hvitrussland
INTERIMSTYRET

Interimsstyret ble valgt på menighetsmøtet 5. september 2019, og skulle være i aktivitet frem
til årsmøtet i mars. Det ble tidlig klart at det ble for kort tid og dermed ble mandatperioden
utvidet til årsmøtet i mars 2021. Pga korona-restriksjoner ble årsmøtet holdt i juni. Da skulle
det blitt valgt et fast lederråd, men korona gjorde at det ble forskjøvet ett år.
Fra starten av var Tommy Fredriksen, Gunnar Harkestad, Sylvi-Ann Haugen og Tom
Langerud valgt inn som medlemmer. I tillegg møtte David Axell frem til hans periode i
Lederrådet løp ut i årsmøtet 2020, Øyvind Toeneiet frem til han sluttet som pastor og Rudolf
Larsen som driftsleder frem til årsmøte juni 2020. Når Interimsstyret var nede på 4
medlemmer ble det klart at det trengtes at noen flere ble med i styret, og Vidar Grinden, Hilde
Marthinsen og Roy Nilsen ble valgt inn på høsten.
I årsmøtet 2021 skal det velges Lederråd.
Interimsstyret har fortløpende behandlet saker som blir tatt opp for å holde den løpende
driften av menigheten i gang. I tillegg har det vært brukt tid på pastor-situasjonen. Det har
vært kontaktet personer både med tanke på ansettelse som pastor, og når det gjelder fast
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forkynnerhjelp. Høsten i år kom forkynneren Alf Dagfinn Hovland inn i bildet, og han har
vært oss til god hjelp. Han fortsetter å hjelpe menigheten fremover til det blir en fast ordning
med en ny leder for menigheten.
FORKYNNERE
Arne Øystein Rambekk, Alf Dagfinn Hovland, Egil Johansen, Eirik Syvertsen, Finn Henrik Larsen, Gordon
Tobiassen, Gunnar Harkestad, Hermann Mentzoni, Johan Sigvardsson, Jon Erling Henriksen, Lise og Tore
Gran, Ole Bjørn Saltnes, Ove Arnoldsen, Rolf Røbergshagen, Rudolf Leif Larsen, Tommy Fredriksen, Tor
Erik Henriksen, Tor Inge Andersen, Torunn og Yngvar Smerud Hansen, Trond Anderson, Øystein Gjerme,
Øyvind Toeneiet og Aage Frantzen.

SANG og MUSIKK
Det er ikke så veldig mange i denne tjenesten, men det vi «har på huset» bruker vi godt. De som er
med er: Tommy Fredriksen, Anita Fredriksen, Roy Nilsen, Rudolf Leif Larsen, Sylvi-Ann Haugen,
Liubou Zavadskaya, Tor-Richard Johansen, Svein Anders Andersen, Mette Toeneiet, David Axell og
Celine Axell. Celine har begynt å spille ukulele og har gledet oss med det, samt å synge solo.
Vi har også hatt endel gjester som har gledet oss med sang og musikk:
Anne-Marit og Ove Arnoldsen, Inger og Erik Schultz, Birger Andersen med team, Bent og Bjørnar
Berntsen, Evangeliesenteret, Eirik Syvertsen, Jon Erling Henriksen, Gunilla og Johan Sigvardsson,
Solveig Friis Larsen, Eigil Johansen, Ole Bjørn Saltnes, Torunn og Yngvar Smerud Hansen og Lise og
Tore Gran.
Sangkveldene som vi startet opp med i 2019, ble det noen av også i 2020. Ned-stengingen på grunn av
korona førte til at vi måtte innskrenke. De sangkveldene vi hadde ble til stor oppmuntring for alle som
kom, men dessverre ble det ikke anledning til servering. Sangkvelder ønsker vi å fortsette med. På
sangkveldene har vi fått gleden av å høre både egne sangkrefter og gjester.
Vi bestemte oss for å holde julekonsert 20.desember med husets egne sangere og musikere. Det ble en
fin kveld med både fellessang, solosang og appell.
Tusen takk til alle dere som tjener Herren med musikk og sang.
Lov Herren! For det er godt å lovsynge vår Gud, det er herlig, lovsang sømmer seg. Salmene 147, 1.
Gud velsigne dere. Sylvi Ann Haugen
AKTIVITETER
Søndagsskolen
Søndagsskolen kom ikke igang i 2020.

Pinsemenigheten Betania, Larvik – Årsrapport 2020 / side 4 av 19 sider

Input

Ungdomsarbeidet i Betania Larvik kalles Input. Dette arbeidet har vært drevet i over 12 år med et
opphold på et halvt år høsten 2017. Vi ser at dette arbeidet bærer ”god frukt.” Det er mellom 10 og 20
ungdommer som samles hver fredag kl 1930- ca kl 2330.
En fredagskveld består av leker som
ungdommen har ansvar for. Det er lovsang
som er ledet av Roy Nilsen. Han har med
seg noen av ungdommene som spiller og
synger og følger dem opp. Det er en
møteleder som noen ganger er ungdommen
og andre ganger en av voksenlederne. Det
er undervisning fra Guds ord hver gang,
som oftest blir holdt av Øyvind Toeneiet.
Ellers er der kiosk hvor vi selger bl.a pizza,
pølser, taco, sjokolade, brus, smågodt med
mer. Vi har også aktiviteter som biljard,
bordtennis, brettspill for å nevne noen av
aktivitetene. Dette er et sted hvor
ungdommen blir kjent med hverandre og nye som kommer innom. Vi tar med ungdommen på turer til
Høyt og Lavt, Bånnegolt-stua, telttur til Ono ved Farris.
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Vi er 8 voksenledere som deler på å ta ansvar for Input. Alle oss voksne har et god åndelig og
vennskapelig forhold til hverandre, noe vi tror smitter over på ungdommen. Dette året 2020 som for
mange har vært utfordrende, ble for oss meget bra hvor 7 av ungdommen lot seg døpe søndag 6.12. Vi
må også ha en omgang til med dåp for de som ønsker å bli døpt, men ikke hadde anledning.
Be for arbeidet med ungdommene, slik at det gode arbeidet fortsetter å bære frukt.
Øyvind Toeneiet
TenTro
TenTro-elever har vært Lars Tore Lindhjem Bernhardesen, Taina Maiara Larsen, Oline Nilsen, Celine
Isabell Axell og Oliver Jeznach. Det ble ingen London-tur i 2020 pga korona-situasjonen. Avslutning ble
den 27. september.

Nytt kull startet høsten 2020. På høsten har Celine Isabell Axell vært med og undervist. Øyvind Toeneiet er
leder for TenTro-undervisningen.

Bibel, bønn og brød
Det har vært få BBB (Bibel-Bønn-Brød)-møter i året. Det stoppet helt opp etter noen møter i januar og
februar. BBB har servering på programmet og det gjør det vanskelig å holde i gang! Men BBB er et så
positivt tiltak i menigheten at det må startes igjen straks det er mulig. Gunnar Harkestad.
Torsdags-bønne-møtet:
Vi har hatt bønnemøte oppe i øvresalen stort sett hver torsdag i 2020, med unntak av koronanedstengninger og sommerferie.
I snitt har vi vært ca. 7 stk på bønnemøtene. Det er godt å komme sammen og be.
Vi ønsker at flere skal komme og være med i bønn for land og folk. Bønn for byen vår, og bønn for vår
menighet. Roy Nilsen
Formiddagstreffene
Formiddagstreffene led samme skjebne som BBB. Noen få fikk vi holdt først på året, og så hadde vi et
mens det var åpning tidlig på høsten. Også formiddagstreffene må holdes i gang når det åpnes mer for
virksomhet. Som BBB «lider» også formiddagstreffene av at det ikke kan være servering, og at det må
holdes god avstand! Gunnar Harkestad
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Sang- og vitnemøtene på lørdagene
Før korona kom, så opplevde vi et fantastisk år, med sang og vitnemøter i
Betania.
Mange fikk et nytt liv i troen på Jesus Kristus, og en del har også opplevd Jesu
helbredende kraft i sitt liv. Dette ble til fornyelse for ånd og sjel.
Jeg har en bønn til Gud, om at det snart blir slutt på covid 19, slik at vi på nytt får
oppleve at det blir ånd og liv i menigheter og bedehus i Norges land. Og at Herren får
møte oss, med sin fornyelses-kraft, så vi igjen blir satt i brann for Herren. Vær velsignet i Jesu navn.
Tommy Fredriksen

Evangelisering:

Det ble dessverre bare lørdag 20. Juni og 19. september at vi var ute med Gatekirka på Larvik torg,
med gitar, sang og vitnesbyrd og traktater.
Roy Nilsen
Diakonteamet.
Tjenesten består av Rudolf Leif Larsen, Arne Nilsson, Audun Sigtor Berg, Hilde Marthinsen, Tore
Mossum og David Axell.
Vi har i 2020 gitt alle på 70 år og eldre juleblomst og hilsen. Og fødselsdag-hilsen på 75 års dagen,
samt de over 80 år.
Nytt for 2021 er at vi starter med hilsen og blomst fra 75 år.
Vi har vært på besøk hos syke og de med behov.
Kontakt oss når du vet om noen i Betania som trenger besøk, hilsen eller oppmerksomhet.
Hilde Marthinsen
Møteverter:
Året 2020 har vært et merkelig år. Aldri har vel vi opplevd at møtene blir avlyst av en pandemi her i
Norge. Vi har vært 8 stk som har vært verter. Turnusen er på 9 uker. Pga uleselig skrift hos noen, har vi
også tatt oss av navnelister. Beate Klein
Arrangements-komiteen:
Det har vært begrensninger med samvær med kaffe og mat i 2020. Men vi rakk årsfesten i januar.
Koldtbord og kaker ble servert.
Det ble ikke høstsamling og andre kafe-møter pga Korona.
Vi fikk arrangert avskjed i peisestua for pastor-paret Mette og Øyvind Toeneiet. God bevertning med
lapskaus og bløtkake fra John Hansen. Vi hadde på melding til 50 stk. Bordkort for lettere å sette
sammen i grupper.
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Håper på mer samvær i peisestua i 2021. Vil flere være med i komiteen, så er det fint. Ta kontakt med
Ann Beate Martinsen eller Hilde Marthinsen
Teknikkergruppa
Tor Rikard Johansen har hatt ansvaret for mikse-pulten og lyd.
Husstyret
På grunn av pandemien, er lite gjort på Betania.
Men, kjøkkentøyet er flyttet ut av lager, til bønne-rommet Man ville rive kjølerommet på grunn av
råte, og bygge det opp etterpå. Dette er ikke gjort.
Utenom dette, så er det alle de årlige kontrollene innen brannsikkerhet, elektrisk anlegg og heisen blitt
utført.
Husstyret ved Tore Mossum
Økonomi og drift
Økonomisk vil regnskap vise at det har vært et godt år for menigheten. Inntektene har gått noe ned,
noe som forklares med at det har vært langt færre møter enn tidligere år, og dermed færre offer. Men
mange er med med faste overføringer på bankgiro og det er en stor hjelp slik at vi vet hva vi har av
inntekter gjennom året. I sum kan vi si at det er meget nødvendig at vi har kunnet bygge opp kapital
med tanke på å kunne ansette en pastor i menigheten. Gunnar Harkestad
Multimedia
Taina Larsen, Celine Axell, Patrick Axell, Kasper Pedersen og Rudolf Leif Larsen er i turnus for
Multimedia. Endel sanger er korrigert, og flere Evangelietoner-sanger og andre sanger er lagt inn i
systemet.
MISJONSRÅDET
Interimsstyret har fungert som misjons-råd. Man har videreført støtten fra tidligere år.
Bulgaria:
2020 har vært et spesielt år også for menighetene i Kotel og omegn. Koronaen har herjet, men det har
gått bra med medlemmene. I år fikk vi en trist beskjed om at en av menighetens eldste, og en god
venn, Zarko, har reist hjem.
Støtten fra Friendship har gått hovedsakelig til kirkebygget som de planlegger å modernisere, nå som
de eier det selv.
Vi ser fram til den dagen vi igjen kan få besøke våre venner i Bulgaria. Kristin og Rolf Tore Nielsen
Mitt Fadderbarn, Brasil
Brasil er hardt rammet av pandemien, og det
har vært strenge regler for å prøve å begrense
smitten. Som et av få land i verden, har de
holdt skolene og fritidsaktiviteter stengt siden
mai.
Pandemien
har
rammet
inntektsgrunnlaget til mange av familiene, og
livet er blitt vanskeligere for de fattige. I
begynnelsen av hver måned besøker Ana og
Marisa (lederene for arbeidet) familiene som
deltar i aktivitetene på senteret, og deler ut
matpakker som er kjærkommen. Ana, Marisa
og mange i familien har vært syke med
korona, men alle er på bedringens vei. Noen få
har vært alvorlig syke, blant dem Marisas
datter som lå flere dager på intensiven. Vil
med dette takke Betania for støtte til barnesenteret "Lar Esperanca" i Brasil.
Elisabeth Larsen Axell
Paraguay
Landet var lenge spart for smitte og sykdom, men utover høsten begynte tallene å stige, men er
fremdeles ikke blant de verste. Heldigvis har smitten ikke nådd indianer-koloniene, så langt jeg vet.
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Menigheten har fortsatt med møter. Dels i skogen, og dels på diverse utposter. Søndagsskole-læreren
Margarita har besøkt barna rundt omkring, og har hatt med seg søndagsskole-materiell til dem. Hun
hadde på seg både munn-bind og hansker.
I løpet at 2020 er omkring 50 stykker blitt døpt, noe vi er svært takknemlige for.
Leder for indianermenigheten heter Ignacio Portillo. Han, sammen med andre besøker utpostene rundt
omkring. En annen aktiv pastor er Ramon Gomes. Han har ofte kampanjer rundt omkring. Han synger
godt, og blir som regel akkompagnert av musikk fra en CD-spiller, eller gitarer.
Bibelskolen ITF ble ikke startet opp i indianer-kirken pga dårlig økonomi. I tillegg viste det seg at
pandemien ville ha komplisert gjennomføringen av kurset. Det er et stort ønske om å starte opp igjen
denne skolen.
Gjennom omtrent hele året har Gunvor og Ingvald Skretting vært i arbeid, mest i forhold til
indianerne.
Kjellaug Palms Sjølund har gjennom året arbeidet i en menighet nær Asuncion, til tross for alle
begrensninger. Rudolf Leif Larsen
Israel
«Hjerte for Israel», tidligere NPAI, arbeider aktivt i Israel med prosjekter rundt vedlikehold og utbedring av helseinstitusjoner. De arbeider også med å hjelpe eldre israelere som faller utenfor det
offentlige sosiale nettverk.
Jarle Sortland er leder for «Hjerte for Israel».
Kongo
Søndagsskolearbeidet vårt har fokus på å ha seminarer, for å lære opp søndagsskolelærere, oppmuntre
foreldre og menighetsledere. Undervisning fokuserer mye på kristen oppdragelse, spesielt for å se
verdien av og plassen til barna i menigheten.

Heri Bishikwabo (bildet nedenfor) er koordinator for søndagsskolearbeidet i CELPA/Kongo.
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I 2020 var vi lenge blokkert for å kunne
reise langt og ha store samlinger., men noe
er gjort:
 Har reist til Tchulwe/Nindja.
Hadde seminarer for eldstebrødre,
menighetstjenere,
sangere,
bønneledere. Hver gruppe for seg.
Hadde undervisning for barna i
søndagsskolen. Tale til hele
menigheten.
Evangeliseringskampanje
utendørs.
 Har
arbeidet
i
Mizeituni
Mulengeza.
◦ Hadde seminar for 30
søndagsskolelærere fra 4
utposter i Hosana Igoki.
◦ Hadde en ukes seminar om
Jesu fødsel i Mizeituni
Carmel. Seminar for 8
søndagsskolelærere.
◦ Hadde juleprogram for barna i
Carmel
Muhungu.
Undervisning for barna og
ungdom,tale
for
hele
menigheten.
Råd
og
undervisning
for
søndagsskolelærere.
◦ Heri er fast lærer på bibelskolen på Bwindi. Underviser i alle klasser om Education
chretienne. Underviser i etikk i 2.,3.og 4.klasse.
 Søndagsskolekoordinasjonen er opptatt med:
◦ barn i søndagsskolen
◦ lærere i søndagsskolen
◦ forskjellige grupper i menigheten
◦ pastorene på Bwindi bibelskole
Målsetning:
 å bli født på nytt
 utdanne/lære opp for å kunne lære andre
 å bli utrustet for å ta vare på menigheten og den kristne tro.
 å føre mennesker som går på fortapelsens vei til tro på Kristus
Tusen takk for gaver fra Norge! Hilsen Heri Bishikwabo / Jon Anders Bregård

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus
kjent og trodd

elsket og etterfulgt!
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Drift, renhold, misjon, barne- og ungdomsarbeid, evangelisering og Friendship
Resultatrapport
PINSEMENIGHETEN BETANIA
Org.nr. 971 491 140
2020

2019

645 907
46 875
76 498
0
24 054
0
1 200
355 235
6 664
1 156 433

778 408
39 700
89 173
44 568
25 704
0
15 000
390 317
14 247
1 397 116

-240 055
-54 440
-19 491
-16 200
0
-16 072
-15 000
-15 000
-32 100
-8 643
-25 231
-76 344
-68 845
-25 000
-35 894
-19 155
-23 046
-28 642
-20 426
-739 584

-433 438
-79 319
-35 778
-16 200
-44 811
-15 890
-15 000
-15 000
-42 000
-16 241
-38 938
-111 679
-139 194
-42 117
-35 536
-19 715
-36 502
-27 163
-27 279
-1 191 800

Driftsresultat

416 849

205 316

Finansposter
Renteinntekt
Rentekostnader
Netto finansposter

154
-10 927
-10 773

561
-12 760
-12 199

Årsresultat

406 076

193 117

Driftsinntekter
Innsamlede midler og gaver
- Hovedkasse
- Renhold
- Misjon
- Open Heart Trosbudbringeren Stiftelse
- Barne- og ung.arbeid
- Evangelisering
- Friendship Bulgaria
Offentlige tilskudd
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Lønnskostnader
Barn, ungdom, musikk, multimedia, kafé etc.
Tilskudd til Pinsebevegelsen i Norge
Tilskudd til Pinsemisjon
Open Heart Trosbudbringeren Stiftelse
Overført til Mitt Fadderbarn
Overført til Kongo-misjon
Overført til Paraguay-misjon
Overført til Friendship, Bulgaria
Støtte til andre
Renovasjon, vann, avløp mv.
Lys, varme
Inventar, reparasjon, vedlikehold
Revisjon og andre eksterne tjenester
Kontor og administrasjon
Reisekostnader
Annonser
Forsikringspremier
Andre kostnader
Sum driftskostnader
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Balanserapport
PINSEMENIGHETEN BETANIA
Org.nr. 971 491 140
31.12.2020

31.12.2019

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Bankinnskudd hovedkasse
Bankinnskudd renhold
Bankinnskudd misjonskasse
Bankinnskudd barne- og ungd.arbeid
Bankinnskudd evangelisering
Bankinnskudd Friendship Bulgaria
Sum omløpsmidler

3 982
668 983
13 152
16 591
37 408
15 136
54
755 305

8 162
516 302
13 927
15 616
22 848
15 132
16 012
608 000

SUM EIENDELER

755 305

608 000

718 366

312 290

Gjeld
Langsiktig gjeld
Gjeld til Sparebanken Sør

0

235 857

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlig avgifter
Annen kortsiktig gjeld

12 123
3 348
21 468

6 367
11 844
41 642

Sum gjeld

36 940

295 710

755 305

608 000

EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Regnskapsfører: Vidar Grinden
Revisor: Kay Vidar Thomassen, Statsautorisert revisor
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Melding til Statsforvalteren

År

2020

Tros- og
livssynssamfunn

Betania
Pinsemenighet

Adresse

Torstvedtåsen 31

Postnummer og sted

3251 LARVIK

Skriv kort om aktivitetene og arbeidet som samfunnet driver og om de tilbudene som
samfunnet har
Pinsemenigheten Betania har eget lokale i Dr. Holms vei 7, Larvik. Virksomheten drives i henhold
til egne vedtekter, og lover for blant annet tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke.
Menigheten er selvstendig, men står i et nettverk med de øvrige pinse-menigheter i Norge.
Menighetens ledelse velges i årsmøtet. Fram til årsmøtet i mars 2021, består ledelsen av: Øyvind
Toeneiet, forstander. Gunnar Harkestad, leder, Tom Mobæk Langerud, Tommy Nils Hjalmar
Fredriksen, Sylvi-Ann Haugen, Hilde Marthinsen, Roy Nilsen og Vidar Grinden. Ledelsen har
behandlet saker knyttet til den daglige driften, økonomi etc.. I tillegg til årsmøtet / ekstraordinære
årsmøter, er det ved behov menighetsmøter.
Driver samfunnet med annet arbeid? Det kan være sosialt arbeid, kulturelle og/eller
kommersielle aktiviteter. Hvis ja redegjør nærmere
Menigheten støtter søsterkirker i Kongo, Bulgaria, Ukraina, Brasil og Paraguay.
Har samfunnet egne aktiviteter for barn og unge, som trosopplæring, annen undervisning og
lignende? Hvis samfunnet driver med trosopplæring av barn og unge, gi en kort beskrivelse av
innholdet, omfanget og formen på opplæringen
Nedstenging pga korona-situasjonen har begrenset veldig aktiviteten i menigheten. TenTro
(konfirmasjon) er gjennomført i perioder med åpen kirke. TenTro er et felles opplegg for de fleste
frikirker i Norge. Arbeidet blant de eldre har blitt svært redusert, men en har prøvd å holde kontakt
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via telefon, og enkelte besøk. Det er Hoved-Gudstjeneste hver søndag, og samlinger på lørdager. I
samlingene er det sang, bønn og Bibel-forkynnelse Fredag er det ung-domssamling med sang, Bibelundervisning, underholdning og kafe.
Torsdagen er det bønn.
Redegjør for tilstanden når det gjelder likestilling mellom menn og kvinner i tros- eller
livssynssamfunnet, og for tiltak som eventuelt er gjort eller planlagt for å oppnå likestilling
mellom kvinner og menn i tros- eller livssynssamfunnet
Vi har ikke vedtektsfestet at kvinner ikke er valgbare til styreverv eller andre tillitsverv i
trossamfunnet. Kjønnsfordelingen i valgte styrer kan variere fra valgperiode til valgperiode og i
andre arbeidsgrupper alt etter hvem som er villig, har tid eller anledning til å engasjere seg.
Redegjør for eventuelle begrensninger tros- eller livssynssamfunnet har eller praktiserer når
det gjelder tilgang til aktiviteter, styrende organer, verv eller stillinger i tros- eller
livssynssamfunnet, som har sammenheng med ett eller flere diskrimineringsgrunnlag i
diskrimineringsloven
Vi har ingen begrensninger knyttet til de diskrimineringsgrunnlag som er nevnt i diskrimineringsloven når det gjelder adgang til gudstjenester og annen aktivitet i trossamfunnet. For å kunne inneha
lederverv må man identifisere seg med og arbeide for fremme av trossamfunnets læregrunnlag både
verbalt og som eksempel. Dette kan innebære lovlig forskjellsbehandling jfr. likestillings- og
diskrimineringslovens § 9, og ved ansettelser, arbeidsmiljølovens §13-3 og 4 og § 30.
Redegjør for eventuelle segregerte tilbud
Ingen segregerte tilbud.
Hva har tilskuddet fra staten blitt brukt til? Hvordan er utgiftene i regnskapet knyttet til de
religiøse eller livssynsmessige aktivitetene som tros- eller livssynssamfunnet driver? Redegjør
nærmere
Tilskuddet utgjør ca 25 % av drifts-regnskapet. Nedstengningen av samfunnet gjorde at vi måtte
permittere pastor, ettersom all aktivitet ble stoppet. Han fortsatte da i annen stilling utenfor
menigheten. Lønns-kostnader er på kr 240.055. Generelle driftskostnader er på kr 499.529. Årets
resultat ble da kr 406.076, og skyldes i hovedsak CONVID-19 – situasjon. Det er ikke søkt staten
om kompensasjon.
Antallet medlemmer per 1. januar i år
268
Totalt antall vigsler i fjor
Ingen vigsler i 2020
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