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Årsrapport 2021

VI SER FREMOVER
Tunge år ligger bak oss nå. For et par dager siden var det 2 år siden
nedstengningen  av  landet  vårt.  Og  det  tok  på  også  i  kristne  rekker.
Nyhetene var  fulle  av hvilke problemer  det  skapte  for  store  deler  av
næringslivet,  ikke  minst  alle  som  tapte  mye  penger  på  manglende
alkoholomsetning. Men for noe tid siden åpnet landet fullt opp, og vi har
på nytt  fått  muligheter  til  å  satse.  Men det  skal  samtidig sies at  vi  i
Pinsemenigheten Betania har hatt åpent, og virksomhet, i alle de «luker»
som myndighetene har gitt oss disse 2 årene.
Og nå vil  vi videre fremover! Abraham får et veldig godt skussmål i

Hebr.11 da han skulle ofre sin egen sønn, Isak, på alteret. «Han regnet med at Gud har makt også til å
vekke opp døde». Og han regnet rett! I en årsoppgjørstid er det viktig å kunne legge frem gode tall fra
virksomheten som var i året som gikk. Noe kan ha vært negativt, men en vil primært satse på å minne
om det positive. Og så må vi se fremover! Hva skal skje i året som ligger foran? Hvilke muligheter har
vi? Hvilke ressurser kan vi sette inn? Spørsmålene kan være mange! Og svarene får vi ved årets slutt.
Men et forhold må vi alltid huske på å ta med når vi ser fremover: VI MÅ REGNE MED AT GUD ER
MEKTIG! Når vi regner med Ham så regner vi alltid riktig. Regnestykket går opp!
I  regnestykket  er  det  mange  ting  som  kan  legges  inn  av  menneskelige  kvaliteter  og  frivillige
aktiviteter. I frivillighetens år 2022 er det viktig og riktig. Men samtidig må vi regne med Guds makt! 
Vi kan se frem til et godt virkeår i 2022!

Gunnar Harkestad

Protokoll
Betania Filadelfia

MEDLEMMER
Medlemmer pr 1.januar 2021 188 24

Døpte, nye medlemmer 0 0
Døpt menighetstilhørig 0 0

Fra annen menighet 3 0
Korreksjon medlemmer -1 2

Døde -1 -1
Medlemmer utmeldt -4 0

SUM MEDLEMMER 31. desember 2021 185 25

TILHØRIGE
Tilhørige pr 1. januar 2021 65 8

Fødte 0 0
Barn som fulgte foreldre 0 0

Tilhørige utmeldt 0
Døde tilhørige -1

Menighetsbarn overført som medlem 0
Korreksjon tilhørige -1

SUM utmeldte tilhørige
SUM tilhørige 31. desember 2021 65 6

SUM MEDLEMMER 31. desember 2021 210
SUM tilhørige 31. desember 2021 71

SUM TOTALT 281
Medlemmer og tilhørige som mangler f_nr -20
Søker Statsforvalter om refusjon 261
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Døde i 2021:
Eivind Anker Kolstad, født 16.07.23, død 17.11.21

LEDERRÅD 

Frem  til  årsmøtet  2021  hadde  menigheten  et  Interimsstyre  som  bestod  av  Tommy  Fredriksen,
nestleder, Vidar Grinden, Gunnar Harkestad, leder, Sylvi-Ann Haugen, sekretær, Tom Langerud, Hilde
Marthinsen og Roy Nilsen. På årsmøtet ble det valgt Lederråd, og alle stilte til valg, med unntak Vidar
Grinden. Alle de andre ble valgt inn i Lederrådet. På første møte i Lederrådet ble Gunnar Harkestad
valgt som leder.

Lederrådet  har  sine  møter  annenhver  mandag,  med  få  unntak.  Hovedsaker  i  arbeidet  har  vært
møteopplegg med å skaffe forkynnere, møteledere og sangere/musikere. Flere ganger har menighetens
egne forkynnere vært talere på møter, men aller mest er det Alf Dagfinn Hovland som talt i møter
gjennom året.

Lederrådet har også hatt med den løpende driften av menigheten å gjøre, og den har ikke alltid vært
enkel gjennom året. Også dette året har krona nærmest lagt som en svøpe over virksomheten, og vi har
hatt  til  dels  strenge  smittevernregler  å  forholde  oss  til.  Men  hver  gang  det  har  vært  åpning  i
smittevernreglene for å ha møter/samlinger har vi benyttet oss av det. Vi har ikke noen erfaring som
tilsier at noen er blitt smittet etter å deltatt i noe på Betania! Og det takker vi Gud for!

Vi  har  i  Lederrådet  hatt  stort  fokus  på  menighetens  økonomi,  og  har  fått  jevnlige  rapporter  fra
menighetens regnskapsfører, Vidar Grinden, om den økonomiske situasjonen. Som regnskapet i dag
viser er det en sterk likvid situasjonen i menigheten. Dette er vi takknemlig til medlemmer og andre
givere for. Og til Gud som har velsignet! Men så har vi også vært klar på at vi må ha en sterk og sunn
økonomi når vi skal ansette ny pastor i menigheten. Vi ser nå fremover med godt mot til at resten av
dette året skal være et rikt og velsignet år fra Herren. Mye ligger til rette for det nå!

Gunnar Harkestad

FORKYNNERE
Alf Dagfinn Hovland, Alfred Myreng, Arne Øystein Rambekk, Astri Weber Gallein,
Eva Olsvold Sundar,  Gunn Elisabeth Lie,  Gunnar Harkestad,  Tommy Fredriksen,
Jon-Erling Henriksen, Karl Axel Mentzoni, Mette Toeneiet, Nils Petter Lien, Rudolf
Leif  Larsen, Solfrid Bjerke Jepsen, Terje Berg (bildet),  Torill  og Reidun,  Øyvind
Toeneiet.

AKTIVITETER

Søndagsskolen
Søndagsskolen kom ikke i gang i 2021.

Input
Ledere dette året har bestått av: Mette Glenna Toeneiet (hovedleder), Øyvind  Toeneiet, Roy Nilsen,
Lovise Nilsen, Elisabeth Axell, David Axell, Mia Toeneiet, og  Celine Axell

Input er Betania sitt ungdomsarbeid for ungdom mellom 13-21 år som har åpent hver fredag kl 19:30-
ca 23:00 hele året med unntak av i skolens ferier.
Vår visjon er:
«Å være et sted der ungdommene får erfare Guds nærvær, få et personlig forhold til Jesus og oppleve
seg sett, elsket og akseptert.»

I  snitt  samles  det  ca  12-15  ungdommer  i  tillegg  til  voksenledere  og  kvelden  består  av  lovsang,
undervisning, leker, kiosk og sosialt samvær.

I året som har gått har vi bl. a. gjort følgende, i tillegg til og møtes på fredagskveldene:
 Aketur til Heum i Kvelde
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 Skøyteturer til Farris
 Tur til Ølbergholmen for grilling og sosialt, lovsang og Jesuspreik
 Helgetur til Bonnegolthytta i juni og oktober
 Arrangert julebord og juleavslutning

I tillegg har vi hatt ansvar for gudstjeneste i juni og tentroavslutning 19.09.21.
Vi ønsker videre å ta del i gudstjenestene ved å bl.a å ta ansvar for noen møter i løpet av året i tillegg
til selvsagt å oppfordre til å komme på gudstjenester.
Av investeringer har vi  kjøpt  inn 3 mikrofoner med stativ og kabler.  Vi søkte Larviksbanken om
økonomiske midler til dette og fikk innvilget det.
Det er en flott gjeng som samles og vi opplever at ungdommen kjenner at Input er et trygt og godt sted
å være. I tillegg er det fantastisk å se at nye ledere vokser fram og tar mer ansvar! Vi gleder oss til å se
mer av Celine og Mia fremover i tillegg til flere som vi er sikre på også kommer.
Vær med å be for ungdommene og ungdomsarbeidet!! Vi ønsker virkelig å nå ut til Larviks ungdom
og å stadig vokse slik at flere møter Jesus og blir Hans etterfølger og da vet vi at det trengs bønn…på
forhånd tusen takk!
Mette Glenna Toeneiet

TenTro 
Ettersom det bare var en kandidat til TenTro, ble det ingen undervisning i Larvik. Gabriel Larsen gikk
på TenTro i Salem, Sandefjord.

Bibel, bønn og brød
BBB har det vært vanskelig å holde i gang under pandemien. Dette skyldes primært at vi må engasjere
forkynnere på lang tids varsel. Men noen onsdagskvelder har det vært BBB, og ikke minst har vi i
minne 2 fine kvelder på høsten hvor Terje Berg var taler. I et møte underviste han om preterisme og
Jesu gjenkomst. I neste møte talte han om tegn i tiden på Jesu snare komme.

Torsdags-bønne-møtet:  
Vi samles til bønnemøte hver torsdag kl.19:00 oppe i den øvre salen. Vi er i snitt 7 personer som
kommer. Det har hendt at rundt 15 personer har kommet. 
Vi ønsker at flere i menigheten blir med på bønnemøte. Det er henholdsvis Arne Nilsson og Roy
Nilsen som har lederansvaret for samlingene.
Roy Nilsen

Formiddagstreffene
Også formiddagstreffene har vært preget av pandemien. Men så langt det har vært mulig har det vært 
noen samlinger gjennom året. Ettersom det spesielt er eldre som kommer til treffene annenhver 
tirsdag, så har vi vært tilbakeholdne med samlingene p.g.a. smittefaren.

Sang og musikk
I året som har gått har disse vært med i sang-og musikktjenesten: Input Lovsangsband, 
Tommy Fredriksen, Tom Richard Fredriksen, Rudolf Larsen, Liubou Zavadskaya, Tor Richard
Johansen, Roy Nilsen, Hans Robert Wergeland, Sylvi-Ann Haugen, Svein-Anders Andersen, 
Mette Toeneiet, Celine Axell, David Axell og Taina Larsen. Vi har også hatt gleden av endel 
besøk:
Berit og Arne Øystein Rambekk, Inger og Erik Schultz, Salig Blanding, Gunilla og 
Johans Sigvardsson og Misjonsbefalingen.
Vi hadde planlagt julekonsert med Inger og Erik Schultz og en egen gruppe fra 
menigheten, men denne måtte vi avlyse på kort varsel på grunn av sykdom. 
Vi fikk heldigvis gjennomført møte både på julaften og 2.juledag. På julaften sang 
Celine Axell, Taina Larsen, David Axell og Sylvi-Ann Haugen. Fordi folk ikke fikk 
synge grunnet korona, ble julaftenmøtet som en minikonsert. Rudolf spilte piano i 
begge møtene.

Tusen takk til dere som tjener Gud med sang-og musikk. Gud velsigne dere rikelig. 

Sylvi-Ann Haugen
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«Salig blanding» fra Notodden

Sang- og vitnemøtene på lørdagene
Vi opplevde en fin tid våren/sommeren 2021. Der vi opplevde familievekkelse på Sang og Vitnemø-
tene.
Vi ønsker at de som kommer til møtene skal få kjenne seg velkommen og oppleve frihet, samhold og
Jesu nærhet ved Den Hellige Ånd. Det blir til fornyelse for ånd og sjel.
Tommy Fredriksen.

Evangelisering: 
I 2021 var vi ute i Larvik sentrum kun to ganger, med gitar, sang og utdeling av evangelietraktater. 
I 2022 ønsker vi å være ute med Gatekirka litt oftere. 
Det er kun Hans Robert og jeg som er fra Betania, sammen med noen venner fra andre steder. 
Vi ønsker at flere i Betania blir med ut på gata. 
Roy Nilsen

Diakonteamet.
Besøkstjenesten består av 6 personer som leverer blomst til jul og fødselsdager til alle over 75 år. Vi er
på besøk hos syke og eldre. Nå under pandemien, har det blitt telefonsamtaler. 
Kontakt  oss  hvis  det  er  noen  som  trenger  besøk  eller  en  hilsen.  Lista  over  medlemmer  i
besøkstjenesten henger i foajeen og på www.bela.no. 
Hilde Marthinsen

Møteverter:

Møtevertene  er  vårt  ansikt  utad,  og  ønsker  alle  velkommen  til  våre  møter.  De  har  ansvar  for
brannvernrunder og ta opp kollekt.  Pandemien har gjort rollen litt  mer utfordrende, da de har hatt
ansvar for å følge med på endringer i smitteverntiltakene og sørge for at disse følges. I store deler av
året har det vært antalls-begrensinger, påbud om munnbind, faste tilviste plasser og registrering av
hvor møtedeltakerne sitter i lokalet. Vi retter derfor en spesiell takk til alle møteverter som har stått på
gjennom pandemien. Vi har vært totalt ti møteverter og en vikar i 2021, og vi ønsker flere på vårt team
- så ta gjerne kontakt med Elisabeth Axell om du kunne tenke deg å bistå i en periode i turnus eller
som vikar. Vi takker Raymond Bredal og Beate Klein for den tiden dere har bidratt i tjenesten.

Elisabeth Larsen Axell

Arrangements-komiteen:
Dessverre  ble  det  begrensninger  også  i  2021  i  forhold  til  kafé  og  fest.  Årsfesten  uteble  pga
smittesituasjonen.  Men  derimot  fikk  vi  hatt  høstsamling  5.  september.  Det  ble  middag  etter
formiddagsmøte med påmelding. Fint og kunne samles igjen.
Håper at vi kan samles mer i 2022.
Vi er 7 damer i komiteen. Er det noen flere som ønsker å bidra så ta kontakt med oss.
Ann Beate Martinsen og Hilde Marthinsen
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Teknikkergruppa
Tor Rikard Johansen har hatt ansvaret for mikse-pulten og lyd.

Husstyret
Aktiviteten  i  Husstyret  og  på  bygget  (Betania)  i  2021,  har  hvert  ganske  liten.  Grunnen  er  den
vanskelige virus-situasjonen i vårt land. Alle former for pålagte kontroller er blitt utført.
Det vi har arbeidet mest med, er kjølerommet. Der ble rommet strippet helt inn til betongen, slik at det
kunne tørke til et akseptert fuktighets-nivå, da det hadde vært lekkasje der. Oppbyggingen starter ikke
før januar 2022.
Det har vært noen rydde-prosjekter. 
Vi takker Raymond Pedersen for tilsynet med ventilasjon og varmen på huset. Hilde Martinsen og
Rudolf Leif Larsen har overtatt dette ansvar.
Tore Mossum 

Økonomi og drift
Menighetens  økonomi  er  god.  Regnskapet  som legges  frem i  dag  viser  et  godt  årsresultat.  Dette
skyldes i hovedsak at vi ikke hat hatt lønnskostnader til fast ansatt pastor. Men det viser også at vi har
kostnader til honorarer til møtebesøkende. Lederrådet har sterkt fokus på kostnadssiden i menigheten.
Men samtidig er  det  også viktig  å  være takknemlige til  de  mange som er  med i  ordningen med
skattefradrag for gaver (PSGS).  Dette betyr  en stabil  og god inntekt  til  menigheten.  Det  som gis
kontant i møter er blitt mindre, men det har vært en veldig økning på VIPPS. Også gaver på giro har
gått noe ned. 

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. 
System-vare og programmet ProPresenter er oppdatert, noe som har gitt bedre stabilitet i bruken av
utstyret.

MISJONSRÅDET
På årsmøtet i 2021, ble Misjonsrådet etabler på nytt, med David Axell, Sylvi-Ann Haugen og Rudolf
Leif  Larsen som medlemmer.  Det  er  avviklet  ett  møte  og noen konsultasjoner  pr  telefon /  SMS.
Budsjett-forslag for 2022 er levert til Lederrådet. 
Innsamlingen til Ukraina ble avlyst pga smitte-situasjonen.

Mitt Fadderbarn, Brasil
Året  2021 var  veldig  turbulent.  Vi  prøvde å  starte
opp med aktiviteter to ganger, men måtte utsette da
smittevern-reglene stadig var i endring. Økningen i
covid-tilfeller  var  så  stor  at  regjeringen  og
kommunene avlyste all undervisning og aktiviteter i
byen.  Da  det  ble  betydelig  nedgang  i  COVID-
tilfeller startet vi opp og fulgte alle smittevernregler,
men  det  var  ikke  alle  barn  som  kom  da  det  var
frivillig å gå på skolen og mange foreldre holdt barna
hjemme i redsel for smitte. Vi har 66 barn som har
deltatt i prosjektet de siste to år, men bare 48 av disse
barna  har  faddere.  Alle  barna  kommer  fra
vanskeligstilte familier og har stor utbytte av å delta i
prosjektet, og vi håper at alle barna etterhvert kan få
seg  faddere.  Aktivitetene  vi  tilbyr  er  søm,  idrett,
leksehjelp,  matlaging og refleksjon.  Måltidene som
serveres er en viktig for familiene, da det er et viktig
tilskudd for at barna skal få tilstrekkelig mat.

Pinsemenigheten Betania, Larvik – Årsrapport 2021 / side 6 av 14 sider



I  perioden  alt  var  ned-stengt,  delte  vi  ut  matvarer  til  alle  fadderbarn,  men  det  var  også
nødvendig å hjelpe flere andre familier da de hadde det svært tøft under pandemien. Ana Lira
Rotta 

Paraguay 
Pandemien  kom  til
indianermenigheten i mars
2021. Vi så fort at det ble
nødvendig å hjelpe til med
oksygen  til  alvorlige
covid-19-syke.  De  syke
blir  innlagt  på  en  klinikk
for nødvendig behandling.
I løpet av året har omkring
330  personar  fra
menigheten fått hjelp til å
kjøpe oksygen. Den koster
ca  1.000  kr  pr  døgn  og
person.  Tre  ledere  i
indianer-kirken
administrerer midlene. 

Generøs hjelp fra private og menigheter i Norge, også Betania, har gjort dette mulig. Det har ikke vært
mulig å gi respirator-hjelp. Omkring 25 personer – unge og gamle – har dødd, noe som har skapt mye
usikkerhet og redsel blant folk. 
Pastor Sergio Portillo referer følgende: Det er 40 utposter med like mange ledere, og i tillegg andre
ledere. Det er omkring 600 medlemmer. På tilsammen 12 steder ble 70 personer døpt.
Det er søndagsskole og hvert år er det fest for barna på barnas dag og i julen. Tilsvarende er det for
ungdommene leir i februar og juli, samt på vårdagen i september.
Søstrene i menigheten har samling hver uke. På morsdagen i mai er det stor fest.
Det var 15 bryllup i menigheten.
Det har også vært bibelstudier for medarbeidere og nye troende. P´bildet ser du endel av ungdommene
i menigheten.
Rudolf Leif Larsen

Kongo
Tusen takk for deres store kjærlighet til Guds arbeid i Kongo.
Takk for at dere hjalp med min lønn og arbeid i hele 2021. Må
Herren  Gud  fortsatt  fylle  dere  med  kraft,velsignelse  og
kjærlighet og til å kunne utføre Hans verk uten å gå trett. En
dag skal man høste fruktene av arbeidet om man ikke faller fra.
Mange takk til dere. 
Vi fortsetter å tjene Herren i arbeidet med barna. La oss be for
hverandre.  Må  Herren  fortsatt  styrke  oss  og  gi  oss  en  god
slutt,så vi kan møtes i himmelen. Det vil bli en utrolig glede.
Matteus 18,14: Deres himmelske far vil  ikke at  en eneste av
disse mine minste skal gå fortapt.
Salmene  78,3-8:  Å  lære  opp  et  barn,er  å  forberede  den
kommende generasjon.
Hilsen fra Heri Bishikwabo (bildet)
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Drift, renhold, misjon, barne- og ungdomsarbeid, evangelisering og Friendship
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KONGO – 2021

RESULTAT

Inn No 2 021 2 020

Pinsemenigheten Betania, Larvik 15 000,00 15 000

Gaver fra enkelt-personer 3 600,00 14 800

SUM inntekter 18 600,00 29 800

Ut

Sendt Kongomisjonen 40 000,00 0

Honorar og reise 0,00 0

Gebyrer etc 0,00 0

SUM overført / utgifter 40 000,00 0
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Finansinntekter

Driftsresultat -21 400,00 29 800

Renter DNB 0,00 5

Årsoverskudd -21 400,00 29 805

BALANSE

Eiendeler

Kto 1503.35.36582 18 786,66 40 187

SUM 18 786,66 40 187

Gjeld og egenkapital
SUM bank-innskudd ved starten av 
året 40 186,66 10 382

Årets resultat -21 400,00 29 805

SUM 18 786,66 40 187

Larvik 3. januar 2022

Rudolf Leif Larsen
kasserer

Ruth-Wenche Mossum
intern-revisor
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Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus
kjent og trodd  

elsket og etterfulgt!
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