Da kan vi se tilbake på 2010! Et år med mange begivenheter i Betania.
Det som vi skal takke Gud for og virkelig ta inn over oss, er at flere
har blitt frelst på våre møter dette året. Også flere har blitt døpt i løpet
av 2010. Ingen har blitt døpt denne høsten fordi dåpsbassenget er gått
tett, men flere står på vent.
Jeg tror at grunnen til veksten er en Guds atmosfære på våre møter.
Dette Gudsnærværet kommer av mennesker som er i bønn om
vekkelse og som lever nær Gud. Skal vi se enda flere bli berørt av
Gud fremover trenger vi å ha fokus på Jesus og la han tale til den enkelte av oss.
På et av bønnemøtene som vi har hver tirsdag, kom det et profetisk ord om at Gud kommer til å
sende vekkelse til oss. Dette ordet kom ikke med høy røst eller veldig kraft, men med en Guds
autoritet og overbevisning.
Nå tror ikke jeg at da er det bare og lene seg tilbake og vente på vekkelsen, men gjøre seg klar og
forberede vekkelse. Profetiske ord har alltid vært et varsel fra Gud til oss mennesker om å gjøre
oss klare til at noe skal skje. I den forbindelse vil jeg 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. Kommer denne tanken så gå til Jesus med den, så vil han vise deg
storheten i det du gjør.
I året som har gått har Frank Matre sluttet og jeg har tatt over som hovedpastor. Frank har gjort en
meget god jobb her i Betania de to og et halvt årene han var her. Jeg er utrolig glad for at jeg fikk
jobbe sammen med Frank i nesten et år. Denne overgangen vi hadde sammen var viktig for meg
for å komme inn i Betania som menighet og pinsebevegelsen som trossamfunn. Jeg håper og tror
vi får høre mer fra Frank når vi inviterer ham til å komme.
Jeg tror vi går inn i en tid hvor vi må bli mer synlige og tydelige som kristne. Da er det godt å se
at et evangeliseringsteam har blitt startet i løpet av 2010. Jeg er også glad for å se 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, nærradioarbeid, misjonsarbeid, all administrasjon
kontor og regnskapsarbeid, rengjøring, pynting, matlaging, besøkstjeneste, andaktsvirksomhet,
barne og ungdomsarbeid, eldreomsorg, formiddagstreff, forkynnelse og undervisning,
festkomiteen, vedlikehold og orden på huset og lederskap i LR og LF. Til slutt vil jeg takke for
alle som gir til Betania, det er til Guds rikes fremgang i Larvik. Og takk til dere som er trofast på
møtene våre.
Summen av dette utgjør pinsemenigheten Betania, Larvik. Derfor er ditt kall og din tjeneste så
viktig. Uansett hva din oppgave er så fører den til at mennesker finner Jesus og blir frelst! 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
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Medlemsprotokollen
Medlemmer pr 1.januar 2010
Tilhørige pr 1.januar 2010

221
91

Sum me dle mme r og tilhørige pr 1. januar 2010

312

Døpte, nye medlemmer

3

Fødte
Barn som fulgte foreldre

1
2

Sum nye me dle mme r

3

Sum nye tilhørige
Utme ldt:

3

Døde
Medlemmer / tilhørige overflyttet til annen menighet
Medlemmer utmeldt

-4
-2
-4

SUM ut

-10

Me dle mme r pr 31.12.2010
Me nighetstilhørige pr 31.12.2010
Me dle mme r og tilhørige pr 31.12.2010

214
94

308

Døde :
Åse Christiansen, døde 13.juni 2010
Leif Hines, døde 18. august 2010
Ragnhild Sandungen, døde 21. oktober 2010
Ole Johnny Olsen, døde 27. desember 2010

LEDERRÅD
Følgende har vært medlemmer i Lederrådet hele/deler av 2010
Hovedpastor Frank Matre (til 20. juni 2010). Øyvind Toeneiet var ungdomspastor fram til 20.
juni. Han ble da innsatt som hovedpastor den 20. juni. Eigil Rognlien, medpastor, Tommy Haugen
(feb 2007 – feb 2011), Arne Nilsson (feb 2008 – feb 2010), Geir Einar Larsen (okt 2008 – okt
2011), Ruth-Wenche Mossum (okt 2008 - okt 2011), Morten Lindhjem (feb 2010 – feb 2112) og
Rudolf Leif Larsen, driftsleder (okt 2007 – okt 2010 – men fungerte fram til årsmøtet).
LEDERFORUM
I tillegg til Lederrådet, har følgende vært med i LF (Lederforum) i hele/deler av 2010:
Øyvind Toeneiet, Eigil Rognlien, Tommy Haugen, Morten Lindhjem, Tore Mossum, Svein Owe
Hansen, David Lindhjem, Helen Pettersen, Sissel Lindhjem, Runa Skattum, Rolf Thore Nielsen,
Jaqueline Skaara, Geir Larsen, Ruth Wenche Mossum, Sigrid Grinden, Arne Nilsson og Rudolf
Leif Larsen (ref.).
Forkynnere:
Følgende har talt i møtene: Frank Matre, Eigil Rognlien, Øyvind Toeneiet, Petra Sveum, Terje
Tveiten, Kjell Frank Pedersen, Egil Johansen, Charles Hansen, Halvard Hasseløy, Roald Sætrang,
Roald Jensen, Elsa Pettersen, Rudolf Leif Larsen, Dimitar Terziyski fra Bulgaria, Tommy
Haugen, Morten Lindhjem, Martin Fernandes, Egil Svartdal, Jon Anders Bregård, Mette Toeneiet,
Geir Larsen, David og Elisabeth Axell, Gunnar Harkestad, Pål Pedersen, Hans Robert Pettersen,
Bernt Christiansen og Viggo Klausen.
AKTIVITETER
Levende Lys
Det har vært et tilbud for barna, med sang, andakt, mat og lekegrupper. Tidspunktet var fra
klokken 1730 til 1930 annen hver fredag frem til sommerferien.
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I høst måtte vi redusere på noe av tilbudet, fordi en av lederne ble syk. Da har vi kun hatt kor fra
klokken 1730 til 1830 annen hver fredag. I desember tok vi helt fri.
Det har vært et gjennomsnittsantall på 12 barn i alderen 4 til og med 14 år. Vi hadde svært få
sangoppdrag i 2010.
Barna har kost seg når de har vært sammen på Betania, og vi som ledere har kjent Guds nærvær.
Fra høsten har Ann-Helen Lindhjem vært aktiv med som leder, sammen med Laila Rokstad ,
Sissel Lindhjem.
Søndagsskolen
Vi har hatt et flott år i søndagsskolen. I snitt har det vært ca 10-12 barn pr. gang og noen ganger
opp til 20 stk.
Vi har blitt velsigna med to nye ledere: Ann Sissel Steinsveen og Guro Bårnes. I tillegg er det
lederne Elisabeth Johansen, Vigdis Bredal Pedersen, Tomas Jeznach, Carolina Fagervold. Mette
Glenna Toeneiet er leder. Jaqueline Skaara var med første halvdel, men er nå i permisjon grunnet
graviditet.
Linn Rygge og Rita Johansen har sluttet i løpet av året som har gått.
Før skolestart gikk vi ut i sentrum, samt utenfor Nordbyen for å dele ut informasjon om
søndagsskolen. Det har pr nå ikke resultert i økt fremmøte, men folk var utrolig positive og det er
flott å synliggjøre menigheten på denne måten. Derfor ønsker vi å gjøre dette igjen, men da i en
større skala og gjerne inkludere hele menigheten.
I oktober hadde vi et alternativt til halloween-feiring, dvs vi hadde bl.a ekstra kos, Jesus-quiz med
godteri som premie, vi satte opp en lavvo og satt rundt et bål mens vi hørte på hørespill da
Jesus stilte stormen.
Og det er nettopp det som er et typisk «Sprell levende konseptet»; det er et veldig kreativt opplegg
som forkynner om Jesus på en klar og appellerende måte som treffer barna.
Vi hadde juleavslutning med grøt, brus, godteri og Jesus-quiz med oppsummering av det de har
lært i løpet av året. De var veldig engasjerte, kunne svare og har tydeligvis fått med seg mye!
Vår tanke og visjon er at barna skal oppleve og kjenne at Jesus er deres BESTE venn og at Han
tar de på alvor; Han ønsker også å bruke DEM! Og nettopp det har vi forventninger om skal skje
videre.
Det er alltid plass til engasjerte medarbeidere som brenner for å gi Jesus til barna, så er det noen
som kjenner på dette, er dere hjertelig velkommen.
Input og cellegruppen for ungdom.
Jan Einar og Hege Hvatum er fortsatt ledere. Øyvind Toneiet underviser, og er en god
støttespiller. Vi er blitt veldig glad i ham, og han betyr mye for oss.
Styre: Caroline Lindhjem var i styret fra høsten 2009 til sommer 2010. Nye medlemmer fra
høsten 2010: Lars Samulsen og Joakim Bredal.
Ungdomsarbeidet vokser sakte men sikkert. Det er møter annenhver lørdag. Vi har også cafe og
sosialt samvær etter ungdommsmøtene.
Det er cellegrupper hver onsdag, Det er en veldig ivrig stemmning, og vi har mange spørsmal og
temaer som ungdommen lurer på.
Men ungdommene trenger forbønn. Vi ber om at ungdomsarbeidet skal "sette seg". Vi trenger å se
flere ungdomer som skaper en større kjerne med trofaste som kommer hver gang.
TenTro
TenTro har hatt ukentlig undervisning på onsdager kl. 1800. Øyvind Toeneiet og Geir Larsen har
vært TenTro-lærere. På vårhalvåret var det 7 tentroelever, tre gutter og fire jenter. Vi har vært på
leir med dem på Vatnar i januar og vi reiste til London med dem i september. London turen skulle
vært i mars, men ble utsatt pga. vulkanen på Island. Det var TenTro Gudstjeneste for dem søndag
25. april og følgende avsluttet TenTrokurset: Andreas Stenvold, Katharina Johansen, Madelen
Lindhjem, Glenn Vidar Langer Hansen, Rainara dos Santos Marciao, Jonatan Birger Pettersen og
Celina Hansen.
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I september ble det startet opp ny TenTro gruppe med to gutter, Alexander Axell og Joakim
Bredal. Vi underviser hver onsdag kl 1800. Arbeidet med TenTro er meget viktig, og vi ser at de
fleste ungdommene fortsetter i Betanias ungdomsarbeid etter TenTro-tiden.
Øyvind Toeneiet er leder
Bønnemøtene på tirsdagene
Bønnegruppen samles fast hver tirsdag. Det er ca. 15-20 stykker som møter trofast opp hver
tirsdag. Det hender også at det dukker opp noen nye ansikter, og det er alltid hyggelig. Som regel
er det Arne Nilsson som leder samlingen.Hans Robert Martinsen leder først i noen lovsanger.
Møtelederen leser et ord fra Bibelen, og knytter noen tanker til det. Det hender også andre har
opplevd noe som har vært spesielt godt for dem, og da er det godt å høre hva Gud gjør. Ellers
brukes mesteparten av tiden til bønn. Vi ber "med og for hverandre" som Bibelen sier. Vi setter
alltid av tid til personlig forbønn om noen er i behov av det. Ellers ber vi fast for pastor og
lederskapet og alle andre virkegrener i menigheten. Vi ber for misjon ute og hjemme, for byen vår
og landet vårt, og ellers det som Herren minner oss på.
Bønnemøtene er godt besøkt av våre nye landsmenn, men det er liten tilvekst av menighetens
medlemmer.
Vi har et fint fellesskap i gruppa vår, og vi ønsker alle som vil være sammen med oss, både gamle
og nye, hjertelig velkommen.
Formiddagstreffene
I løpet av året er det blitt holdt 36 samlinger, også i sommerperioden. Følgende har hatt ansvaret
gjennom året: Bjørg Skarbo, Ragnhild Sandungen, Åse og Harald Storrønningen, Randi
Martinsen, Nanna Bach, Ruth og Erik Grinden. Sigrid Grinden har vært kontakt-person.
Antall besøkende har variert mellom 15 til 35. Pianist har vært Per Hansen.
Det samles inn kollekt i hvert møte. Den andre tirsdag i måneden går kollekten til misjon.
Evangelisering:
Gateevangelisering 2010 startet med at det ble sendt et brev til Larvik kommune den 29.12.2009
med ønske om å få lov til å bruke torget i byen for å markedsføre oss som menighet og det vi tror
på. Vi fikk positiv tilbakemelding om å få lov til å benytte oss av torget for å dele ut traktater med
mer. Oppslutningen fra menigeheten sin side har vært noe varierende og vi har vært fra to til over
tyve personer som har vært ute på gata. Noen har delt ut vafler, mens andre har vandret rundt i
byen med ulike traktater alt etter som det passer for den enkelte. Vi har brukt traktater fra Svein
Magne Pederesen og skript fra "Gud i din by" som verktøy. Sammen har vi hatt gleden av å be
med flere personer til frelse i sommer.…
Cellegrupper for innvandrere
Vi startet bibelgruppen i Januar 2010. Deltagere var våre venner fra Afhganistan, Iran og Irak.
Morten og David har hele tiden vært med og støttet opp. Opplegget fra Januar til våren var å gå
gjennom kristendommens grunnleggende lære om å komme til tro, troendes dåp, gjenfødelse,
helliggjørelse, himmel, helvete og en del info om bibelen.
Fra nå i høst startet vi med Romerbrevet fra kap.1. Vi har hatt fire nye med i gruppen,- tre kvinner
og en mann og vi teller nå 11 stk.
Vi vil gjerne minne menigheten om å støtte i forbønn.
Quizkvelder
Betaniaquizen ble startet for litt over et år siden og har vært et vellykket arrangement. Dessverre
har deltagelsen dalt noe, men vi greier å holde de samme teamene noenlunde intakt. Quizen
holdes på en fredag annenhver mnd.. Det blir servert kaffe med tilbehør og jeg tror vi har funnet
et opplegg som funker ganske bra.
Håper menigheten støtter opp om arr. da det er en fin mulighet til å dra med seg møtefremmede på
så de får se at kristne er vanlige mennesker som kan ha litt uhøytidelig moro.
Henstiller til quizdeltagere å be med seg folk som ikke er å se på møter ellers. Ber også om
forbønn for arr. - at det må bidra til å senke terskelen til å komme på Betania.
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Eigil Rognlien er quizleder.
Søstermisjonen i Stavern
er er ganske gammel (fra før 1952) Møtene blir holdt i hjemmene til de som er med i
"foreningen". Det er møte en gang i måneden, gjerne i midten av måneden. 8-10 medlemmer
møtes. Det startes med sang. En av medlemmene, mest vanlig av "formannen" Rigmor Andersen,
leser fra Bibelen. Så ber vi sammen, spesielt for de vi støtter og for eventuelle syke, og for
menigheten.Deretter er det mat, kaffe og kaker, og samtaler om aktuelle ting.
Rapporter fra menighetens råd og utvalg
Møteverter
Det har i 2010 vært 10 møteverter og 6 vikarer. Vi vil takke alle møtevertene for trofast innsats
gjennom året 2010, også vikarene vil vi takke for trofast innsats når de blir ringt etter, ofte på kort
varsel. Det har vært brukt bankterminal i møtene betjent av et par av møtevertene, men det er
ønskelig at flere benytter den under offerinnsamlingen, da den er dyr i drift.
To av våre trofaste møteverter gjennom mange år har sluttet ved nyttårskiftet. Vi vil rette en
spesiell takk til: Ruth Grinden og Solveig Johannessen.
Svein Owe Hansen er leder for møtevertene.
Drift:
Rudolf Leif Larsen har vært regnskapsfører for både hovedkassen, misjonskassen, Mitt
Fadderbarn og Paraguay-misjon. Gunnar Harkestad har vært intern-revisor og Are Lysberg i
Lysberg Revisjon AS er ekstern revisor. Økonomiske saker har vært drøftet dels i Lederrådet, og
dels med de forskjellige råd som er i menigheten (Lederforum), og regnskapets resultat har vært
presentert i menighetsmøter.
Gaveinntektene har økt med kr 105.130 (giro har økt med kr 88.721), offentlige tilskudd har økt
med kr 19.059 (momsrefusjon), og andre inntekter med kr 18.693, totalt kr 142.882. Resultatet
for hovedregnskapet ble på kr – 155.000. Utgiftene var kr 241.507 (bl.a. lønn til Matre) høyere
enn i 2009.
Det er innberettet kr 562.979 (kr 498.063 i 2009) til PSGS for skattefritak.
Tabellen nedenfor viser en totalinntekt på kr 1.488.970 (kr 1.227.451 i 2009). Dette fordeles med
63 % til drift og 37 % til misjon.
Inntektene for alle kassene summeres slik:
Omsetning

Hovedkassen
Misjon, hovedkasse
Paraguay-misjon
Mitt Fadderbarn
Friendship
Søstermisjon
SUM

Gaver –
netto
717 743
276 360
70 494
94 094
88 130
18 200
1 265 020

Stat /
Intern
kommune TOTAL INN overføring
223 949
941 692
276 360
-64 828
70 494
23 600
94 094
2 228
88 130
39 000
18 200
223 949
1 488 970
0

Drift
941 692

941 692

Misjon
211 532
94 094
96 322
127 130
18 200
547 278

Husstyret:
Det er lagt opp nye kontakter i hallen/innganspartiet og foajeen. Det er blitt montert varmekabler
oppå det flate taket over hallen pluss i nedløpene.
Foajeen er blitt malt, og det er kjøpt inn sittegrupper og pynt. Lillesalen og barnerommet er også
blitt malt.
Det er kjøpt inn nye gardiner til hele salen.
Nye tidsur er blitt montert på ventilasjonen og panelovner i peisestua.
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Bravida Larvik har nå ansvar for følgende: Det elektriske anlegget/utstyr, brannalarmanlegg og
innbruddsalarm. Videre sørger de for at internkontroll-forskriftene imøtekommes, med den
nødvendige dokumentasjon som skal ligge tilgjengelig på Betania.
Kåre Henning Rønning ønsker nå å fratre fra sin tjeneste som vaktmester og brannansvarlig.Vi
ønsker å takke han for alt av synlig og ikke synlige ting som han har utført i 6-7 år.
Hans Robert Martinsen Martinsen påtok seg tjenesten som vaktmesterassistent under Kåre
Henning Rønning for ca 1 år siden. Han måtte dessverre trekke seg på grunn av for mange andre
tjenester som også var veldig viktige. På grunn av dette så er det et stort behov for nye personer
som kan dekke disse tjenester.
Tore Mossum er leder for Husstyret
Arrangementskomiteen
Årsfesten 2010 ble de servert lapskaus og kaker, noe folk likte.
Som vanlig har vi gjennomført samlingsfest, julemesse og julefest, og kafè ved enkelte
anledninger. 20. juni var det avskjedsfest for Frank Matre og velkomst for Mette og Øyvind
Toeneiet. Også da ble de servert lapskaus og kaker.
Vi er to grupper på ca 10 – 12 personer. Vi har det trivelig sammen, og ønsker flere velkommen
til å bli med.
Runa Skattum er leder for gruppe 1, og Ann Beate Martinsen og Hilde Marthinsen leder gruppe 2.
Sang og musikkrådet
Året 2010 har vært et spennende og fremgangsrikt år, også for sang- og musikklivet på Betania.
Vi har for det meste satset på egne krefter, og det har vært til stor berikelse for hele menigheten.
GPS under ledelse av Eigil Rognlien har deltatt trofast og til stor inspirasjon og glede for både
lyttere og deltagere i koret. Shekinah har vokst i antall medlemmer, og har bidratt med fin og
variert lovsang og allsang.
Reflect under ledelse av Jan Einar Hvatum har også vært et friskt og ungdommelig pust vi venter
å høre enda mer fra.
Mette Toeneiet har også sunget en del i forskjellige sammenhenger. David Axcell bidro med fin
sang julaften.
Vi har også Veronica Larsen som har deltatt med fin sang i flere møter. Berit Lindhjem har også
hatt med seg flere og bidratt ved noen anledninger.
Gitaristene Hans Robert,(også definert som Hans Robert m/team) Roy, Thor Richard, Tor Arne
har også påtatt seg å lede sang i andre sammenhenger.
Vil også nevne at Hans Robert har vært veldig trofast til å spille på bønnemøter, også sammen
med flere. Det setter vi veldig pris på.
Rudolf Leif Larsen har også i år spilt trofast på piano og ledet allsangen på mange møter. Levende
Lys har også med sin friske sang vært til stor glede.
Av besøk utenfra kan nevnes: Arvid Pettersen. Høsten 2010 vi arrangerte en praisenight hvor vi
blant annet hadde besøk av Line M. Christiansen.
Har også hatt besøk av Roald Sætrang og Roald Jensen.
Ruth-Wenche Mossum og Sylvi-Ann Haugen har ansvaret for Sang og Musikkrådet.
Sangkoret GPS:
GPS har hatt et bra år med god framdrift ang. innøving av nye sanger. Deltagelse på øvelsene har
vært relativt stabilt. Vi har en sterk 2. og 3. stemmegruppe og trenger ikke forsterkninger der,
men et ønske er å få flere mannsstemmer på melodistemmesiden. GPS teller pr.idag 23
medlemmer.
Kompet fungerer bra takket være meget trofaste medarbeidere som alltid stiller opp.
GPS har ikke hatt mange sangoppdrag ute, men vi besøkte Betesda Borgestad 28.mai og
tilbakemeldingene var meget positive. Dessverre måtte et besøk på Betesda i høst avlyses pga
stort frafall av ulike årsaker.
I september reiste GPS sammen med en del av menigheten til Hermon for en weekend. Dette var
en tur preget av trivsel på alle måter, ikke minst fordi vi ble benådet med strålende vær.
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I Betania har GPS sunget 14 ganger i 2010. Siste før nyttår var å "synge jula inn" den 19.12. Der
hadde vi også hjelp av Katarina og Kathrine som gjorde en strålende innsats som solister.
Korleder er Eigil Rognlien
Teknikkergruppa
Gruppen består av
Lyd: Tor-Richard Johansen,Halvor Skaara og David Lindhjem
Multimedia: Rolf W. Nielsen, Hans Robert Martinsen og Kristin Hoel
Besøkstjenesten
Ruth og Erik Grinden, har hatt ansvaret for besøk til spesielt eldre medlemmer. Det blir gitt
blomster til alle som fyller 70, 75 og over 80 år. Til jul blir det gitt en blomsterhilsen til alle over
70 år. Ved årsskiftet er det ca 23 (24) medlemmer over 70 år, 19 (22) over 80 år og 6 (8) over 90
år, totalt 48 personer.
MISJONSRÅDET
Bulgaria:
Friendship har i 2010 hatt god støtte fra både bedrifter og en kirke i Randers Danmark i tillegg til
givere fra Norge, som sammen med tilskudd fra vår menighet har gjort oss i stand til å fullføre et
prosjekt vi har hatt planer om i mange år.
Nå er suppekjøkkenet/kristen klubb på plass i sentrum av Kotel og er allerede veletablert i
ungdomsmiljøet i byen.
Vi har også hatt mulighet til å forsterke arbeidet med en ny medarbeider, Angel, som arbeider
med matutdelingen, i tillegg til å ha ansvar for evangeliseringen på utpostene blant den muslimsk
befolkningen. Han er nå fristilt 100 % for å drive dette arbeidet.
Med så dyktige medarbeidere som vi nå har etablert i Kotel, er økonomien den eneste
begrensningen for å utvide arbeidet.
Leder for Friendship er Rolf Tore Winther Nielsen
Mitt Fadderbarn, Brasil
"Barnehjemmet" er blitt et aktivitetsenter for barn som har faddere, og med støtte fra
lokalsamfunnet, er det mulig å gi tilbud til flere. Aktivitetene er inndelt i to skift, slik
skolehverdagen er lagt opp i Brasil. Barneskole-elevene kommer ved 12.20 tiden, rett etter skolen,
og dagen legges opp med andakt, leksehjelp, teater, ballspill, håndverk, fri lek og middag. Det er
en meget positiv utvikling i dette arbeidet som et resultat av ildsjeler som søker støtte fra det
offentlig og fra handelstanden. Som et resultat får ungdomskole- elevene i tillegg tilbud om yrkesforberedende aktiviteter: De kan lærer å lage hjemmelagede pasta og kaker, knyttede tepper og
male dekorasjon på tre, og det er imponerende å se det flotte arbeidet som blir solgt. Overskuddet
går til kunstnerne.
I samarbeid med rettsvesenet er det et adskilt prosjekt hvor 7-8 "små" kriminelle får opplæring i
dyrkning av grønnsaker. Rettsvesenet rekruterer og dekker alle utgifter, og overskuddet av salget
går til guttene.
Det er over 80 barn som deltar i de ulike aktivitetene, og arbeidet får positiv ringvirkninger i
hjemmene, bedre skoleprestasjoner og forbereder ungdommer til arbeidsmarkedet. Da vi besøkte
Porto Xavier i november 2010, observerte jeg at mange av barna som deltok i aktivitetene på
senteret, fikk jeg senere møte i kirken. Det er mange solskinns-historier å fortelle og disse to rørte
meg mest: Nydelige lille Luana hadde overtalt moren til å bli med i kirken for å se henne delta i et
teater-stykke, og moren som levde som prostituert har nå fått seg en ny jobb og er nå trofast
kirkegjenger. Alkoholiserte Domingo, som hadde 3 barn som vokste opp på barnehjemmet i vår
tid, møtte jeg edru i kirken sammen med sin kone og de to yngste barna, som nå var tenåringer.
Lokalt er det Marisa og Valter som driver arbeidet, mens Elisabeth og David Axell fører et vist
tilsyn. Rudolf Leif Larsen har vært regnskapsfører.
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Paraguay
Skolebok-prosjektet blant indianerne (Kuatiañe’ĕ-prosjektet) med NORAD-støtte, har tilbakelagt
sitt første år i prosjekt-perioden 2010 – 2014. Rudolf besøkte prosjektet i november, og fant at
prosjektet fungerer etter hensikten. De gjør en svært god jobb!!
Både mestiser og indianermenigheter ble besøkt. I Ypacarai var Brit-Lajla og Rudolf med på
innvielse av det halvferdige lokalet der.
Indianermenigheten har hatt et litt vanskelig år, og trenger både støtte og forbønn. I møte med
ledelsen, ble endel forhold ordnet.
Menigheten er med i Landutvalget for Paraguay, representer ved Rudolf.
Han er også medlem i PYMs hovedstyre.
Mosambik
Gatebarnsenteret i Maputo er selvfinansiert gjennom salg av vann, samtidig som inntektene går til
å hjelpe de mest utsatte i denne storbyen. Gata lokker barn som lever i ekstrem fattigdom.
Gutter som ønsker seg ut av dette miljøet, men ikke klarer å ta steget hjem til familien, får hjelp
gjennom et rehabiliterings-opphold i to til tre år på senteret og en gradivs tilbakevending til
familien. Hvert år er det mellom 14 - 20 gutter som flytter hjem til sine foreldre eller andre
slektninger, og som følges videre opp med jevnlige besøk fra et team fra senteret. Mange får støtte
til skole, klær og mat fordi situasjonen hjemme er så prekær at uten dette blir deres utvei å vende
tilbake til gaten.
«Gi et barn en familie» i Chimoio forsetter å få direkte støtte fra faddere til den daglige drift. De
enkle små husene med tilhørende åkerlapp, gir mange barn et holdepunkt i livet. Det er sterkt
behov for bedre utedoer og bygging av et rom til kjøkken til disse husene, og dette er prioritet så
langt midlene rekker, men det er et stykke før dette målet er nådd.
Betania og andre var med og hjalo Orlanda med den livsnødvendige nyretransplantasjon, og hun
og sønnen (som donerte nyren) er vel hjemme igjen etter et lengre opphold i India hvor hun ble
operert.
De siste to årene er det satset mye på bygging av ungdomskoler. Det er et samarbeid med
myndighetene for å sikre lærer-lønningene. Fadder-organisasjonen «Nytt håp» dekker
egenandelen for dette prosjektet som er støttet fra PYM/NORAD.
Annet misjonsarbeid
Det støttes bibelskole og annet misjonsarbeid i Kongo. I Kenya støtter menigheten et
alfabetiserings-program blant kvinner.
Det er også gitt støtte til arbeid i Israel v/PYM, PYM`s barnehjelp, KABA v/ Paul Johansen og
misjonærfamilien Ingrid og David Bye, utsendt fra Nøtterøy til Niger.
Som vanlig har det også vært aksjon med Halvard Hasseløy over en helg, til inntekt for Open
Hearts arbeid i Ukraina.
Søstermisjon i Stavern
Støtter Kongo-misjonen ved Petra Sveum, samt Jon Anders Bregård. I tillegg støttes PYMs
Barnehjelp.
Radio Sentrum/BeLa Radio
De kristne programmer på Radio Sentrum, opplevde i 2010 mange gode tilbakemeldinger fra folk
som er blitt velsignet av disse programmene. Bare den korte tiden som undertegnede har vært med
i radioen har jeg mottatt forbløffende mange rørende tilbakemeldinger på at radioen er ett verktøy
som når flere enn vi tror med evangeliet.
Vi er pr tiden eneste lokalradio i Larvik. Det betyr at om vi har god økonomi og nok arbeidere,
kan vi sende våre programmer døgnet rundt, hele uken. Dette er en unik anledning og en stor
mulighet for å virkelig kunne nå ut med evangeliet til alle dem som sitter hjemme og aldri
kommer ut til en kristen forsamling.
Året 2010 ble ett år med endringer for radioen. Programtilbud og sende tid er blitt innskrenket
ytterligere. Dette pga mangel på arbeidere og at en del av de gamle trofaste medarbeiderne sluttet
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til sommeren. Radioen sliter med rekruttering og er i behov av flere nye arbeidere. Radioen
trenger programledere og teknikere.
1. juli sluttet Thore Olsen som daglig leder og ansvarlig redaktør. Samtidig ble Morten Lindhjem
innsatt som ny daglig leder og ansvarlig redaktør. Vi takker Thore Olsen for lang og tro tjeneste.
Han har nedlagt en ikke ubetydelig mengde arbeid for radioen i svært mange år. Radioen vil savne
Thore og det er ett stort hull å fylle når han nå har trådt til side.
Økonomien er stabil og det forventes ingen vesentlige endringer.
Morten Lindhjem er daglig leder og ansvarlig redaktør

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus
kjent og trodd
elsket og etterfulgt!
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