ÅRSMELDING
Herren Guds ånd er over meg, for Herren har salvet
meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt
budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et
knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i
fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet, for å
rope ut et nådens år fra Herren...
Jesaja 61: 1 - 2
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Årsrapport 2013.
Da har vi lagt bak oss 2013! Et år som har inneholdt gleder og sorger,
oppturer og nedturer. Men i alt dette har Gud vært med, både de gode dagene
og de vanskelige dagene. Vi kan være takknemlig til Gud for at det i løpet av
2013 er det blitt frelst og døpt flere personer på våre møter i Betania, selv om
dåps bassenget har lekket noe.
Jeg tror det er viktig at vi er tro mot våre kall, om vi skal fortsette med å se at
mennesker kommer til Jesus og blir døpt. Når jeg nevner ordet kall, så
trenger ikke det være en veldig følelsesmessig overbevisning om at man skal
fylle en bestemt oppgave som er usedvanelig viktig. Jeg tror at for de fleste begynner kallet med at man
gjør noe for Gud. Dette noe er å ta et ansvar i forsamlingen. Det kan være alt fra kjøkkentjeneste, vasking
til forkynner, misjonær. Nå skal ikke alle vaske eller forkynne, men alle har godt av å prøve å vaske og å
forkynne! Det er bare på den måten man finner ut av sitt hellige kall. Alt for mange kristne vet ikke hva
deres kall er, noe som kommer av en vrangforestilling om at et kall er noe ekstraordinært som rammer den
Gud utvelger. Jeg mener at Gud utvelger alle og den som begynner å gå, vil finne ut hva kallet er. Det er
det samme hva du begynner å gjøre, bare gjør noe! Det du vil oppdage er at når man begynner å gjøre noe,
så er man i bevegelse. Den som er i bevegelse kan bli ledet. Den som sitter og venter på at "steintavlene"
skal komme i posten, vil bli sittende å vente, fordi det er umulig å lede en som sitter.

Jeg tror det er en lengsel i en del mennesker om å komme i funksjon for Gud. Denne lengselen er det
Herren selv som har lagt i den enkelte. For å tilfredsstille denne lengselen så begynn å gjøre noe! Ikke vent
på at Gud sier til deg hva du skal gjøre. Han har gitt oss en hjerne som det er lov til å bruke. Har du lyst til
noe eller ser et behov, så begynn der! Så lenge man sitter stille og venter på det rette øyeblikk eller rette
følelsen, kan man risikere å bli sittende stille så lenge at denne lengselen går over. Ikke vær redd for å gjøre
feil, for så lenge man er i bevegelse vil Gud veilede. Den største feilen vi kan gjøre er å ikke gjøre noe!
Jeg vil også benytte anledningen til å 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. Den som er
tro i det lille vil Gud sette over større ting! Din innsats uansett hva det er, gjør en forskjell som får
evighetskonsekvenser! Gud er avhengig av mennesker som har et villig hjerte og går på det Jesus sier i sitt
ord om å gi evangeliet videre til alle folkeslag. Alle vi som er aktive i Betania er med på å fullbyrde denne
store oppgaven fra Gud.
Mette Toeneiet og Geir Larsen har sluttet i LR dette året, slik at vi er bare tre igjen i LR. Vi vil takke Mette
og Geir for den innsatsen de har gjort for fellesskapet. Vi har jobbet aktivt for å få flere inn i LR denne
høsten.
Jeg er glad for alle 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, eldre omsorg, formiddagstreff, forkynnelse, undervisning,
festkomiteen, vedlikehold og orden på huset og lederskap i LR og LF.
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 våre oppgaver i Betania er med på å
gjøre Jesus kjent og la mennesker få erfare Åndens dåp/fylde, som en viktig hjelper til å beholde brannen
for Jesus, gjennom et langt liv! 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

Protokollen

Tilhørige pr 1.januar 2013
Sum me dle mmer og tilhørige pr 1. januar 2013
Døpte, nye medlemmer
Døpt menighetstilhørig
Fra annen menighet
Sum nye medlemme r
Fødte
Barn som fulgte foreldre
Sum nye tilhørige
Utme ldt:
Døde
Medlemmer utmeldt
Tilhøring utmeldt
Menighetsbarn overført som medlem
Korreksjon
SUM utme ldte
Medle mme r pr 31.12.2013
Menighets tilhørige pr 31.12.2013
Medle mme r og tilhørige pr 31.12.2013
Døde :
Alma Sporheim, 15.02.2013
Petra Sveum, 21.02.2013
Haldis Hansen, 21.02.2013
Lennarth Johansson, 14.07.2013
Tor Arne Steinsveen, 24.10.2013
Rolf Eilif Pedersen Værvågen, 26.11.2013

91
305
1
1
7
9
2
1
3
-6
-1
-1
-1
-9
216
92
308

LEDERRÅD
Følgende har vært medlemmer i Lederrådet hele/deler av 2013
Hovedpastor Øyvind Toeneiet, Geir Einar Larsen ( 2012 – 2015), Ruth-Wenche Mossum (2012 - 2015),
Morten Lindhjem (2010 – 2013), Runa Skattum og Mette Toeneiet valgt inn 2011 – 2014 og Rudolf Leif
Larsen driftsleder (2011 – 2014).
Morten Lindhjem tok ikke gjenvalg og Geir Einar Larsen og Mette Toeneiet sluttet i LR etter eget ønske.
LEDERFORUM
I tillegg til Lederrådet, har følgende vært med i LF (Lederforum) i hele/deler av 2013:
Eigil Rognlien, Tommy Haugen, Morten Lindhjem, Tore Mossum, Svein Owe Hansen, David Lindhjem,
Helen Pettersen, Sissel Lindhjem, Rolf Tore Nielsen, Hans-Robert Wergeland, Sigrid Grinden, Arne
Nilsson, Ann-Bathe Martinsen, Hilde Marthinsen. Lederforum er nå blitt erstattet av «arbeidsmøte» hvor
alle aktive i Betania kan delta. Disse møtene blir holdt en gang hvert halvår.
Forkynnere:
Følgende har talt i møtene: Frank Matre, Eigil Rognlien, Øyvind Toeneiet, Egil Johansen, Charles Hansen,
Halvard Hasseløy, Roald Sætrang, Roald Jensen, Rudolf Leif Larsen, Tommy Haugen, David Lindhjem,
Geir Larsen, Gunnar Harkestad, Hans Robert Pettersen, Ruben Axell, Solfrid Jepsen, Ivar Karlsen, Dag
Øyvind Juliussen, Olafur Zophaniason, Tore Tømta, Hartvig Storslett, Arne Borgersen, Rolf Tore Nielsen,
Magne Madsen, Gordn Tobiassen, Jørn Strand, Arvid Bentsen, Odd Arvid Stykket og Magne Madsen.
AKTIVITETER
Søndagsskolen
Rudolf hadde ansvaret for å organisere søndagsskolen. Vi var 9 personer som hadde hver sine søndager.
Søndagsskolen fulgte opplegget «Sprell levende» i første halvår, og «Helt Konge» i andre halvår. Det er
mellom 10 – 15 barn i søndagsskolen.
En stor takk til alle som var villige til å gjøre noe for de minste.

Jentegruppa – JOY

Jentegruppa " JOY" er jenter i alderen 6- 13 år, som samles fast på Betania hver fredag kl.17.30 – 18.30 for
å synge og høre om Jesus.
På øvelsene er vi mellom 6 og 10 jenter. Det er også noen som er på øvelsene, som ikke tilhører
menigheten.
Dette året har vi sunget på søndagsmøter, samlingsfesten, julemessa og julekonserten.
Lederne er Ann-Helen Lindhjem og Sissel Lindhjem.

Input og cellegruppen for ungdom.
Jan Einar og Hege Hvatum er fortsatt ledere. Øyvind Toeneiet underviser, og er en god støttespiller. Vi er
blitt veldig glad i ham, og han betyr mye for oss.

Styre: Runar Stensvold, Joakim Bredal Pedersen og Alexander Axell. I tilleg har
Ester Olafdottir blitt med som leder denne høsten.
Ungdomsarbeidet har stabilisert seg på 15-20 stk, noen ganger flere. Noen blir frelst
gjennom arbeidet vårt, men vi ser at det er vanskelig å holde på dem. Det er møter
annenhver lørdag. Vi har også kafé og sosialt samvær etter ungdomsmøtene.
Det er cellegrupper hver onsdag som er slått sammen med Tentro.
Men ungdommene trenger forbønn. Vi ber stadig om at ungdomsarbeidet skal vokse
til noe stort, noe vi fortsatt har tro for.

TenTro
TenTro har hatt ukentlig undervisning på onsdager kl. 1800. Øyvind Toeneiet har vært TenTro-lærere. På
vår halvåret var det to tentroelever, Sandra de Paula Paiva og Kristian Daniel Larsen Axell. Vi reiste til
London med dem i april, hvor bare Kristian ble med. Det var TenTro Gudstjeneste for dem søndag 28.
april.
I september ble det startet opp ny TenTro gruppe hvor Edvart Johansen er med. Vi underviser hver onsdag
kl 1800 og har slått sammen tentro og cellegruppe for ungdom. Arbeidet med TenTro er meget viktig, og vi
ser at de fleste ungdommene fortsetter i Betania sitt ungdomsarbeid etter TenTro-tiden.
Hovedleder: Øyvind Toeneiet
Bønnemøtene på tirsdagene
«På det jevne» er vel en betegnelse som passer bra for bønnemøtene. Oppmøtet varierer fra 4-5 til 14-15.
Møtene ledes vekselvis av Helen Pettersen og Arne Nilsson. Vi opplever at det er godt å komme sammen
til «bønn og påkallelse med takksigelse» (Fil. 4,6). Bønneemnene er mange, og vi ber for både personlige
behov og mer generelle bønneemner.
Vi hadde vel bønneuke i januar og i september. Pastoren introduserte noe som heter bønnepolonese, og det
ble svært vellykket. Arne Nilsson

Formiddagstreffene
Formiddagstreffet har vært godt besøkt gjennom hele året. Formiddagstreffet er hver tirsdag kl 1100 til ca
kl 1300, hvor det er sang, andakt, kaffe og noe å bite i. Sigrid grinden har vært primus motor denne høsten,
mens i vår var det Magne Madsen som tok en god del av ansvaret for å finne talere og ledere. Det er en
utfordring å finne en som er villig til å ta det administrative ansvaret for at tirsdagstreffene kan fortsette.
Øyvind Toeneiet ref.
Evangelisering:
Vi i evangeliseringsgruppa har vært på Larvik torg i snitt en lørdag i måneden. Vi deler ut gratis vafler og
kaffe fra teltet, samt at vi går rundt to og to og evangeliserer.
Vi har også begynt med evangelisering på Storgata ved nattestid i helgene, noe som er veldig spennende,
som er noe vi kommer til å fortsette med.
I 2013 har evangeliseringsgruppa stått for arrangemanget med «Jørn Strand og Himmelekspressen»
Vi har også hatt besøk av OAC (open air campainers), hvor vi har hatt evangelisering sammen med dem,
rettet mot Jehovas Vitners konferranse i Larvik. Vi har også vært hos dem i Oslo, og vært med på
evangelisering retta mot muslimenene der inne.
«Halleluja Gutta» har gått til innkjøp av nytt telt «Gatekirka» for egne midler, som vi nå bruker som base i
evangeliseringen.
Vi har vært veldig få som har vært med på evangeliseringen dette året, noe som er veldig trist. Vi ønsker at
tallet skal gå den andre veien, at vi er mange, ja helst alle, som står sammen i dette arbeidet.
Vi har også opplevd et stort tap, da vår kjære venn, broder og ivrige evangelist Tor Arne gikk hjem til
Jesus. Vi takker for tiden han var med oss.
Vi trenger folk som ber for oss og arbeidet, vi trenger flere som er med på gaten, vi trenger midler for å få
til enda mer!
«Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden
hans.»
Kvelds-bibelskolen
Kveldsbibelskolen har nå vært i gang i 4 år. Interessen er fortsatt god og det er bra frammøte.
Ansvarlig har fra høsten 2013, knyttet flere personer til å undervise. Disse er: Øyvind Toeneie, Rudolf L.
Larsen, David Lindhjem og Gudbjørn Olafur Zophoniasson.
Opplegget er som før med undervisning, bønn, kaffe og kveldsmat. Ann Beate og Hilde har tatt på seg
ansvaret for å kjøpe inn mat. Det er derfor opprettet en «matkasse» som det kan legges penger i til dette.
Eigil Rognlien

Quizkvelder
Quizen som ble holdt hver 2. mnd., har fungert veldig bra fram til sesongslutt våren 2013.
Quizleder ønsket seg pause fra quizen et år. Det ble derfor ikke startet opp igjen høsten 2013. Uvisst også
om dette startes opp igjen. Men får se om det skulle være interesse for å starte igjen til høsten.
Quizleder Eigil Rognlien

Rapporter fra menighetens råd og utvalg
Møteverter
En stor takk til alle møtevertene og vikarene for deres trofaste innsats gjennom 2013 i tjenesten og da
spesielt ved opptelling av de oppsamlede midler.
Vi vil også minnes i takknemlighet vår kjære medarbeider Lennarth Johannsson som også stod i tjenesten
den første måneden av 2013.
Ellers har det ikke vært noen av de foreskrevne brannøvelser, pga. manglende brannvernleder, og dermed
heller ingen samling for møteverter og vikarer.
Leder er Svein Owe Hansen.
Drift:
Rudolf Leif Larsen har vært regnskapsfører for både hovedkassen, misjonskassen, Mitt Fadderbarn,
Paraguay-misjon, Kongo-Misjon og Evangeliserings-gruppen. Gunnar Harkestad har vært intern-revisor og
Are Lysberg i Lysberg Revisjon AS er ekstern revisor.
Internettsiden www.bela.no gir oppdatert informasjon om menigheten.
Det er innberettet til PSGS for skattefritak kr 672.216 (kr 615.120 i 2012) fra nevnte regnskap, samt
Friendship.

Tabellen nedenfor viser en totalomsetning på kr 1.997.936 (kr 1.752.854 i 2012). Dette fordeles med
54 % til drift og 46 % til misjon. Det er innsamlet i menigheten (drift og misjon) kr 1.020.742 (kr
1.044.004 i 2012). Av dette er fordelingen: drift 79 % og misjon 21 %.

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

Kollekt i
Stat / Fra misjonsMisjon –
Betania Fra andre kommune
kto
Drift fordeling Kommentarer
807 303
287 963
-10 000 1 085 266
Kr 10.000 til misjonskassen
213 439
10 000
121 379 Fordeling: se regnskap
278 538
30 000
308 538 Fra misjons-kassen
111 000
2 060
113 060 Fra misjonskassen
78 650
36 000
114 650 Fra misjonskassen
24 000
24 000 Fra misjonskassen
16 750
16 750
0 Kr 3000 fra drift
1 020 742 484 938 287 963
92 060 1 085 266 698 377

Husstyret:
Det har som forventet vært et lavt aktivitetsnivå på diverse utbedringer, av økonmiske hensyn. Vi har kun
utført de arbeidene som var helt påkrevet.
I 2013 ble dåpsbassenget hel–restaurert. Dette ble dessverre ikke bra, da det oppsto nye lekkasjer. Møller
Håndtverk tok tak i problemet med en gang, hvorpå representanter fra fabrikken som leverte produktene
var på befaring og satte opp strenge prosesser for utførelse. Prossessen startet i november 2013 og er
fremdeles i aktivitet (16-01-2014).
Det har vært noen reklamasjonsarbeider på det elektriske anlegget.
Leder for husstyret er Tore Mossum
Arrangementskomiteen
Vi har hatt årsfest og høstsamling som vanlig med enkel bevertning og god oppslutning.
Julefesten ble også fin. De som kunne, hadde med påsmurt mat, kaker, dessert, sjokolade. Det ble velykket,
og vi fortsetter med det.

Vi er to grupper som deler på oppgavene, og som samarbeider fint. Noen flere har kommet til, men
fremdeles behov for mer hjelp. Særlig til å rydde, sette opp border og dekke. Trenger flere sterke karer til
det.
Ann Beate Martinsen/ Hilde Marthinsen.

Sang og musikkrådet

Vi har for det meste benyttet oss av egne sangkrefter også i 2013, og vi er glad for at vi har forskjellige
grupper som bidrar med god innsats.
Vi savner riktignok GPS med Eigil Rognlien i spissen, som forhåpentligvis bare har tatt en pause, siden de
ikke vært i aktivitet siste halvåret.
De andre som har bidratt trofast gjennom året er av mindre grupper er:
Hallelujagutta, Reflect, Sheikinah, Joy , og Harmoni.
Av solister kan vi nevne: Veronica Larsen, Tommy Fredriksen, Mette Toeneiet, Sylvi Ann/ledet fellessang
sammen med vår faste pianist Rudolf Leif Larsen ved mange anledninger.
Vi er takknemlig for alle som er villige og med glede stiller opp i denne viktige oppgaven.
Sylvi Ann Haugen og Ruth-Wenche Mossum deler på ansvaret for SMR.

Sangkoret GPS:
Sesongen høsten 2012 – vinter/vår 2013, gikk i det normale for GPS. Koret hadde ingen uteoppdrag denne
sesongen, men sang ca.en gang pr. mnd. I Betania.
Det ble ingen oppstart av GPS høsten 2013. Korleder ønsket en pause et år. Uvisst når koret starter opp
igjen, men får tenke mer på det utover våren og sommeren.
Korleder Eigil Rognlien
Teknikkergruppa
Lyd:
Vi har i år fått inn David Sopiasson som lydteknikker, mens Øystein Steinsveen har sluttet.
Multimedia:
Har i år investert i ny MAC med god hjelp fra Olafur Zophaniason.
Besøkstjenesten.
Besøkstjenesten består av Rudolf Larsen, Erik og Ruth Grinden, Harald og Åse Storrønningen og Øyvind
Toeneiet. Vi har i løpet av 2012 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. Vi ønsker også at
flere er med på å gjøre denne viktige oppgaven.
Øyvind Toeneiet ref.

MISJONSRÅDET
Følgende er medlemmer: Rolf Tore Nielsen (leder), Åse Storrønningen, Sylvi-Ann Haugen (sekretær),
David Axell og Rudolf Leif Larsen (kasserer).
Vi utarbeider forslag til misjonsbudsjett for Betania og har også kontakten med de eksterne
misjonsprosjekter som vi støtter.
Rådet planlegger og gjennomfører misjonsmøtene, herunder møteledelse. I tillegg til egne talere bidrar
rådet til å få inn talere utenfra.
Vi planlegger og gjennomfører den årlige juleaksjonen, som er et godt bidrag til misjonskassen.
Bulgaria:
Friendships planlagte oppkjøp av lokale har foreløpig ikke blitt aktuelt pga pris, men vi håper at dette
endres i 2014. Foruten støtte av 2 pastorer og 1 bibellærer bidrar vi til at menigheten i Kotel kan drive
evangelisering og kirke i fire landsbyer. Vi har vært med på kjøp av undervisningsmateriell for ungdoms,
og barnearbeidet i Kotel, og bidratt til anskaffelse av leker til en sigøynerbarnehage. En betydelig post på
budsjettet i 2013 var oppstart av et nytt mat / evangeliserings-prosjekt for denne vinter og vår i Kotel hvor
alle kirkene samarbeider.
Ved vårt besøk i sommer var vi så heldige å være med på nok en stordåp for 6 kirker i distriktet. Mange nye
har kommet til Jesus gjennom arbeidet vi er med på i regionen.
Rolf Tore Nielsen, leder Friendship
Mitt Fadderbarn, Brasil
Marisa Doneda (leder) og Ana Rotta er drivkreftene i "Prosjektet Gunnar Axell". Dette er et SFO-tilbud
med kristen profile for fattige barn i byen Porto Xavier, Sør-Vest-Brasil. I 2013 var det 40 barn som kom
for å få leksehjelp, lære håndarbeid, leke og få et måltid mat. Den eneste økonomiske støtten kommer fra
faddere i Norge (Mitt Fadderbarn) og Sverige. For barn over 12 år er det tilbud om kurs hvor de lærer å
bake (kjeks) og håndarbeid (maling og flette matter), og produktene selges til inntekt for ungdommene. Det
var 38 ungdommer som deltok i 2013, Kommunen bistår med forbruks- materiell, og tøy-rester til mattene
får de gratis på fabrikker. Flere av de som har gjennomgått dette kurset, har siden fått en introduksjon til
arbeidslivet og 10 ungdommer har fått fast jobb som sekretær ved posten, banken og bedrifter som
importerer løk. Tusen takk til faddere for trofast støtte.
Paraguay
«Kuatiane'e-prosjktet» har fungert meget godt dette året. Det er nå produsert over 65 bøker til
indianerskolene. 14 indianer-studenter får stipend for å studere på høyskole og universiteter. Det er i
hovedsak lærerskole-utdanning, men også andre fag som sykepleier og juss.
Vi synes det er utrolig flott å hjelpe fattig ungdom til høyere utdanning. Alle kommer tilbake til sine hjemsteder, og jobber først og fremst i skolene.
Bibelskolen har vært et annet viktig satsning-område. Menigheten har støttet to studenter der, i tillegg til 6
som fikk støtte fra andre. Bibelskolen ITF har elever på forskjellig nivå. Det er utrolig viktig å utdanne
morgendagens ledere i menighetene. Rudolf deltok i skoleavslutningen i desember 2013. Det var en flott
samling i Filadelfia, Asuncion.
Samtidig støttes spesielt indianer-menigheten gjennom gaver som kanaliseres gjennom Paraguay-Misjon
(www.pymisjon.com).
Rudolf var i Paraguay i mai og desember på vegne av PYM i Paraguay og Bolivia for å følge opp
prosjekter begge steder. Han leder Landutvalget for Paraguay.

Mosambik
Senteret for rehabilitering av gategutter, driver en fritidsklubb som støttes av Betania, Larvik. Fotballklubben heter «Ebenezer», og er et tilbud til guttene på senteret og fra nærmiljøet. I 2013 hadde de 29
gutter på trening, og 3 profesjonelle trenere. En av disse er Richete, en tidligere gategutt som har hatt en
fotball karriere i andre-divisjonen og er et forbilde for guttene. Fotball klubben «Ebenezer» deltok i 3 store
turneringer, og gjorde det spesielt godt i turneringen for Maputo by hvor de i løpet av 29 kamper scoret 55
mål og viste gode tekniske ferdigheter. En viktig del etter treningen er andakt og gode samtaler, og en lunsj
som består av en loff med smør + saft. Årlig har de en stor fest, hvor diplomer og gaver blir delt ut, og da
står grillet kylling på menyen. Motivasjonen til guttene fra nærmiljøet til å møte opp 2-3 ganger i uken til

hard trening og turneringer i helgene, er drømmen om å bli proff, ha det gøy sammen med venner, få en
pause fra den harde hverdagen og det måltidet de får etter trening. Målet for arbeidet er å forebygge at barn
rømmer hjemefra, frafall fra skolen, kriminalitet, gi god teknisk ferdigheter i fotball og formidle gode
verdier. Både lederen for senteret, Edegar, og leder for gateteamet Banze er svært engasjert i dette arbeidet,
og takker for all støtte som gis. David Axell er medlem i Landutvalget for Mosambik.

Kenya
Rodah Mutave skriver: Året 2013 har forløpt godt, til tross for utfordringer med nytt lederskap I så vel
kirken som hos myndighetene.
Prosjektet har fått mange nye medlemmer på grunn av suksessen forrige år.
Tuinuane's tilbud vokser raskt, ettersom folk trenger et sikkert sted å plassere sine penger, og hvor de også
får kreditt. Etableringen av Tuinuane-gruppe, som er en metode for å redusere fattigdom blant kvinner i
pinse-kirken (FPFK) og i kommunene rundt omkring, har vist at de fattige trenger finansielle tjenester og,
enda viktigere, har et potensiale til å forbedre sine levekår.
Prosjektet oppfyller ikke bare de økonomiske behovene til medlemmene, men møter også den sosiale og
åndelige delen. Sosialt føler kvinnene å ha tilhørighet og ha en stemme hvor de sammen kan fremme sine
behov. Under de ukentlige møtene, har kvinnene mulighet til å lese Guds Ord, be sammen og dele
vitnesbyrd om hva Gud har gjort for dem. Prosjektet har opplevd at liv blir forvandlet gjennom gruppene.
Utrolig nok, har kvinner som er medlemmer i Tuinuane-grupper, tatt initiativ til å endre sine liv gjennom
inntektsbringende aktiviteter. De gjør god bruk av de lokalt tilgjengelige ressurser for å tjene penger,
kombinere med lån som de mottar fra sine grupper. Noen av aktivitetene kvinnene er involvert i, er salg av
grønnsaker, frukt, frokostblandinger, brukte klær, har dagligvare butikker og jordbruk.
Ved utgangen av desember 2013 hadde prosjektet mer enn 1200 grupper og ca. 30.000 medlemmer.
Vår dyptfølte takknemlighet til alle vennene og samarbeidspartnere, som har gjort dette arbeidet mulig.
Spesiell anerkjennelse til de norske menighetene, Gunnveig og Ernst for utrettelige innsats for å støtte
prosjektet i alle disse år. Må den allmektige Gud velsigne dere alle.
Israel
Menigheten støtter PYMs arbeid i Israel gjennom NPAI (Norske pinsevenners arbeid i Israel). NPAI
arbeider aktivt i Israel med prosjekter knyttet opp til vedlikehold og utbedring ved helseinstitusjoner.
Fra et nyhetsbrev høsten 2013, siteres:
Det er gjort mye på Eitanim, på begge avdelingene, og vi nå har fått beskjed om at på grunn av nye regler
må det lages en ekstra renne rundt bassenget på barneavdelingen som skal ta unna spillvann.
Det nye skolebygget er ferdig men det mangler fremdeles inventar, så det er ikke tatt i bruk. Skolen har
asfaltert et område til ballbinge, og vi vil være med på å bygge gjerde og fullføre den.
Avdelingene er alltid fulle av barn som trenger behandling, og det er godt både for de ansatte og ungene at
de har rom nok å jobbe i til forskjellige formål.
Vi arbeider også aktivt å hjelpe eldre israelere som faller utenfor det offentlige sosiale nettverk. NPAI
ønsker ved aktiv innsats å godtgjøre noe av den lidelse og undertrykkelse som jødefolket har opplevd
gjennom historien og som dessverre er blitt utført i Guds navn. Vi tror at jødene har en spesiell plass i
Bibelen, både i fortid, nåtid og fremtid.
Kongo / Sør-Sudan
Petra Sveum døde 21. februar 2013. Det resulterte i endel endringer. Menigheten har overtatt innsamlingen
(regnskapet) til arbeidet i Kongo. Formålet er det samme: støtte til bibelskole, Petrahuset for uføre barn og
unge, samt noen andre tiltak.
Misjonær Ingrid Schärer Østhus er vår kontakt i Kongo, og sammen med landutvalget for Kongo
administrerer hun innsamlede midler, samt sørger for brev til giverne. Hun skriver: I 2013 har pengene fra
Petras hjelpekasse først og fremst gått til å hjelpe uføre (både barn og voksne), og til søndagsskolearbeidet.
I begynnelsen av året gikk det også noe til pastorseminar, evangelisering, skolepenger, takplater til kirker
som hadde fått taket blåst av, og litt annen hjelp til evangelister. Men etter Petras hjemlov, har vi
konsentrert oss om de to hjertesakene som hun selv hadde nevnt: nemlig arbeidet for uføre og for
søndagsskolen. Heri som er leder for søndagsskolearbeidet måtte legge en del reiser på vent til vi visste om
vi fortsatt hadde penger, men noen reiser har det da blitt på ham, deriblant til Idjwi - den store øya midt i
Kivu-sjøen der det bor mange pygmeer. Når det gjelder arbeid for handikappete, så støttes de handikappa
ungdommene på Petra-huset med mat og annet til daglig drift hver måned, og det er også en del andre
enkeltpersoner som får fast støtte. Om dette er noe som kan opprettholdes må vi vurdere fortløpende. I
løpet av 2013 har vi brukt tilsammen USD 36.500,00 fra Petras hjelpekasse. Takk til alle som fortsetter i
trofast givertjeneste!

Kristian Bregår skriver: Menighetsarbeidet i det nord- østlige Ituri-distriktet i Kongo drives jevnt og trutt
videre. Det har vært startet 3 nye utposter i 2013. Det totale antallet menigheter er nå oppe i 5 større
menighetssenter og 5 utposter.
Byggingen av barneskolen for 600 barn og ungdom i det krigsherjede Mahagi er ferdigstilt og vil gi den
oppvoksende generasjon i dette området mulighet til å skape seg en bedre framtid med utdanning og Jesus
som et fundament i livet.
Christina Bregård vil være misjonær i Ituri i 2014.
Misjonsarbeidet som drives fra Ituri-menighetene i Sør-Sudan går også videre med uforminsket styrke. Det
har vært et satsingsområde i 2013 å utdanne arabisktalende lokale ledere i menigheten. Dette begynner å
bære frukter, spesielt i hovedstaden Juba hvor menigheten er mer stabil og sterkere enn tidligere. Mange av
de kristne har måttet flykte på grunn av de voldsomme krigshandlingene som brøt ut før jul. Rapportene fra
menighetene i Juba, Yei og Kaya sier likevel at alle våre kristne så langt har blitt bevart. Fokuset for 2014
vil være å starte med bygging av kirke i Juba og kjøpe tomt til menigheten i Yei.

SOS Ukraina / Open Heart
Open Heart har enda et aktivt år bak seg for mennesker i nød. Arbeidet vokser sammen med behovene og
stadig nye mennesker får hjelp gjennom arbeidet. Hver måned har tre trailere med nødhjelp fra Norge
ankommet Ukraina også dette året.
Betania hadde en storaksjon i mai, og det ble samlet inn litt over en stor semi trailer med klær. Nytt av året
var en ekstra innsamling på høsten. Dette gav ca 1/2 semitrailer med klær.

Annet misjonsarbeid
I tillegg har menigheten støttet PYMs Barnehjelp, PYM og ekstrabesøk for Kongo.
Søstermisjon i Stavern
Det fortsettes som tidligere med møter en gang i måneden, fordelt på hver av medlemmene.
Vi samles til sang, bønn og samtaler om Guds ord.
Vi samler inn penger til misjonen i Kongo, jvf. regnskapet som er levert.
Larvik Kristne Radio / Radio Sentrum
Radioen har gjennom 2013 sendt 24 timer i døgnet på frekvens 107,1 i Larvik og på Internett. Radioen
driftes av misjonsorganisasjonen Perleporten ORG som har kontorer på Nanset i Sophus Buggesvei 48.
Programmene har gått som planlagt og uten noen vesentlige endringer. Menigheten Betania sine
programmer på fredager har også gått som før, med unntak av en lengre sommerferie.
Økonomisk fikk vi en nedtur i første halvår, men som ble rettet opp igjen i sommer aksjon. Vi er i
økonomisk balanse, men har ingen overskudd. Fortsatt veldig sårbare økonomisk og vi ber håper og tror
Gud for flere midler til å sikre en forsvarlig drift. Ihht tilbakemeldinger vi får, så tror vi att lytterantallet
stadig øker og at vi stadig når lengere ut. Vi fikk i løpet av 2013 også nytt styremedlem i radioen, Tore
Mossum.
Redaktør og daglig leder er Morten Lindhjem

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

Årsberetning til Fylkesmannen 2013
1. Arten av virksomhet
Betania Pinsemenighet har lokale i Dr. Holms vei 7, Larvik, og driver sin virksomhet i henhold til
egne vedtekter.
Menighetens årsmøte ble avviklet den 6. mars 2013, med valg av nytt medlem til Lederrådet (styret),
og består fra årsmøtet av følgende personer:
Øyvind Toeneiet, hovedpastor, Ruth-Wenche Mossum, Runa Skattum, Geir Larsen, Mette Glenna
Toeneiet og Rudolf Leif Larsen, driftsleder.
Lederrådet har behandlet saker knyttet til den daglige driften, økonomi..
Det er avviklet 2 menighetmøter i løpet av året.
Menigheten har ved årsskiftet 216 medlemmer, samt 92 tilhørige, totalt 308.
2. Forutsetning for fortsatt drift
Det har etter det Lederrådet kjenner til, ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har
betydning for menighetens stilling og resultat. Lederrådet anser at forutsetningen for fortsatt drift
er til stede. Årsregnskapet er utarbeidet under denne forutsetning.
Menigheten er i god utvikling. Medlemstallet og økonomien er stabil.
3. Arbeidsmiljø
Det har ikke vært noen sykemelding i løpet av året. Inneklimaet og arbeidsmiljøet for øvrig er godt.
Menigheten har egen HMS-plan.
4. Redegjørelse om likestilling
Det er en ansatt, pastor (leder for menigheten). Både Lederrådet og øvrige utvalg består av både
kvinner og menn.
5. Bedriftens påvirkninger av det ytre miljø (forurensing, støy).
Det er ingen vesentlig påvirkning av det ytre miljø.
6. Drifts-regnskap følger på neste sider.
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Hovedkasse
Resultat pr 31.12.2013
2012
Inntekter
Kollekter
Gitt på giro
Andre inntekter
Off. tilskudd
Diverse
Lån-aksjon
Sum inntekter

1 043 691

224 186
458 986
98 971
287 963
25 160
0
1 095 266

Kostnader
Lønn m.v. ansatte
Lønn m.v. besøk
Sum lønn m.v.

523 671
14 800
538 471

546 518
16 960
563 478

Kommunale avgifter, avfall, vann
Lys og varme
Inventar
Opp-pussing, oppgradering
Service-avtaler
Forsikring, bygg
Øvrige lokalkostnader
Sum lokalkostnader

16 203
99 360
23 403
272 746
39 839
32 232
20 049
503 832

15 497
110 462
11 452
19 756
12 001
4 767
15 431
189 365

Lisenser, revisjon etc
Kontorhold
Telefon og porto
Annonser og info
Kontaktutvalget, PSGS
Andre kostnader (bank etc)
Sum admin./kontor

22 043
22 489
3 131
40 228
13 557
6 890
108 339

16 326
21 970
5 296
45 247
15 458
601
104 898

Barne og ungdomsarbeid
Sang, musikk og multimedia
Evangelisering
Bibelskolegruppe fra Brasil
Tilstelninger
Blomster og gaver/omsorg
Støtter
Overført misjonskassen
Reise og diett kostnader
Sum øvrige aktiviteter

38 139
14 054
12 000
13 849
36 632
12 759
31 559
10 000
13 241
182 233

32 189
5 076
3 000
0
69 375
10 967
21 112
13 856
6 854
162 428

1 332 965
-289 274

1 020 168
75 098

305
-10 174
-299 143

130
-7 830
67 398

Sum kostnader
Driftsresultat
Renteinntekter
Renter og andre kostnader bank
Årsresultat

224 411
498 020
67 386
252 073
1 800

2013 No

1
2
3

3

4

5

6
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NOTER
1. Inntekter via web-siden
2. Gjelder kr 115.206 fra Staten, kr 107.389 fra kommunene og momsrefusjon kr 63.174
3. Lønn og andre utgifter for pastor og besøkende forkynnere
4. Gjelder avtaler for alarm, heis og lektrisk anlegg.
5. Datamaskin til kontor og sal
6. Støtte til Hedmarktoppen, Ordet og Israel, Stiftelsen for Bibelen og Israel

Balanse 31.12.2013
EIENDELER
Aksjer i Filadelfiaforlaget as
Lån til Sandvik Folkehøgskole
Sum anleggsmidler

2 012
12 000
70 800
82 800

2 013
0
0
0
5 000

Andre kortsiktige fordringer
Kontant
DnBNOR 2440.07.75636 menighetsdrift
DnBNOR 1638.09.14666 skattetrekk
SUM omløpsmidler

0
138 644
20 423
159 067

0
159 069
20 423
179 492

SUM EIENDELER

241 867

184 492

-289 451
299 143
9 692

-77 370
92 491
15 121

150 016

100 024

27 685
16 781
6 543
51 010

18 179
10 272
13 237
41 688

Skyldig feriepenger 2011
Annen kortsiktig gjeld
SUM gjeld

50 533
50 533
251 559

57 902
57 902
199 614

Sum gjeld og egenkapital

241 867

184 492

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 1. Januar
Årets resultat
Sum Egenkapital
Gjeld til kredittinstitusjoner
Forskuddstrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn
Skyldig offentlige avgifter

Larvik 11. Januar 2013

Øyvind Toeneiet, pastor

Ruth Wenche Mossum
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Runa Skattum

Rudolf Leif Larsen, regnskapsfører

Gunnar Harkestad, intern-revisor

Misjonsregnskapet 2013 for Betania

Inn
Offer i møter
Gitt på giro (PSGS)
Offer i formiddagstreff
Gaver og andre inntekter
Open Heart
Julemesse
Overført fra hovedkassen
SUM inntekter
Formål
Brasil, Porto Xavier
Bulgaria, Friendship
Diverse støtte
Israel-misjon v/ PYM
KABA
Kenya, alfabetisering
Kongo v/ Høyset
Kongo
Mosambique-misjon
Niger, fam. Bye
Paraguay-misjon
PYM-kontingent
PYM's Barnehjelp
Støtte til Bregård
Ukraina, Open Heart
SUM gitt til formål
Andre kostnader
Honorarer
Reiseutgifter (besøkende)
LU Paraguay: reiser etc
LU Mosambik: reiser etc
Utgifter juleaksjonen

Noter

RESULTAT

1

2 012
46 040,00
49 150,00
10 236,00
101 289,50
35 670,00
10 000,00
252 385,50

36 000,00
5 000,00
7 500,00
12 000,00
28 500,00
10 000,00
25 000,00
11 100,00
1 000,00
5 000,00
101 290,00
242 390,00

4 854,00
1 514,60
1 418,00
598,00

2 013
46 889,00
59 350,00
1 871,00
11 500,00
61 959,00
36 870,00
10 000,00
228 439,00

2 060,00
36 000,00
1 547,00
5 000,00
0,00
12 000,00
2 031,00
29 000,00
10 000,00
0,00
30 500,00
12 840,00
1 000,00
0,00
61 954,00
203 932,00

5 565,00
2 070,00
956,00
398,00
3 132,65
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Pastor-reise
Bank-gebyr
Gaver til misjonærer
Sum andre kostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER

15 000,00
196,00
1 000,00
24 580,60

0,00
152,00
0,00
12 273,65

266 970,60

216 205,65

-14 585,10
53,95
-14 531,15

12 233,35
54,32
12 287,67

0,00
63 168,05
63 168,05

425,00
75 030,72
75 455,72

15 000,00
48 168,05

15 000,00
48 168,05
12 287,67
75 455,72

Balanse
Finansinntekter
Driftsresultat
Renter
Årsoverskudd
BALANSE
Eiendeler
Kasse
Bankinnskudd
SUM eiendeler
Gjeld og egenkapital
Pastor-reise, avsatt
Overført saldo (minus avsatt til pastor-reise)
Overskudd 2013
SUM

63 168,05

Larvik 11. januar 2013

Rolf Thore Nielsen

Sylvi-Ann Haugen

Åse Storrønningen

Gunnar Harkestad, revisor

David Axell

Rudolf Leif Larsen, kasserer
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Mitt Fadderbarn, regnskap 2013
RESULTAT

86 255

2 013
100 970,00
2 060,00
10 000,00
113 030,00

81 000
634
379
82 013

118 000,00
424,00
137,50
118 561,50

Finansinntekter
Driftsresultat
Renter
Årsoverskudd

4 242
99
4 341

-5 531,50
77,04
-5 454,46

BALANSE
Eiendeler
Kontanter
Bankinnskudd
SUM eiendeler 1

0
64 081
64 081

0,00
58 626,70
58 626,70

Gjeld og egenkapital
Overført saldo
Overskudd
SUM

59 740
4 341
64 081

64 081,16
-5 454,46
58 626,70

Gaver fra faddere
Gave fra Pinsemenigheten Betania, Larvik
Annen gave
SUM inntekter
Ut
Utsendt til barnehjemmet
Bankgebyr
Porto, kopiering etc
SUM overført / utgifter

2 012
86 255

Larvik 11. januar 2013

Rudolf Leif Larsen, kasserer

Gunnar Harkestad, revisor

Note
1. Det beholdes endel på konto for akutte behov, samt at det er avsatt
for utsendelse i januar.
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Paraguay-misjon 2013
RESULTAT
Inn
Bok-prosjektet
Til bibelskolestudenter og menighetsarbeid
Til indianermenigheten
Til kirkebygg v/ Ole Johs Jorud
Til sykehjelp
Til Bibelskolen ITF v/ Ole Johs Jorud
Anna-boken
Porto refundert
SUM innte kter

2012
2013
101 427,00
132 789,09
104 759,59
114 600,00
7 800,00
25 000,00
0,00
11 549,24
1 500,00
-400,00
25 000,00
25 000,00
200,00
0,00
92,00
0,00
240 778,59 308 538,33

Ut
Sykehjelp
Leir i indianermenigheten
Sendt leder for menighetsarbeid
Sendt Bibelskolestudenter
Sendt Bibelskolen ITF, generell drift
Costa Pucu – skjøte
Indianerkirken diverse
Porto
Sendt bok-prosjektet (PYM)
Reise til Paraguay, utgifter i Paraguay
Gebyrer i bank
SUM ove rført / utgifte r

4 100,00
1 460,26
2 615,00
0,00
29 201,66
19 024,28
68 486,22
115 041,00
25 000,00
25 000,00
0,00
10 048,00
24 364,00
0,00
1 073,00
91,90
113 444,00
135 000,00
4 849,27
447,00
546,00
245 620,05 334 171,54

Re nte r
Renter
Re nte r

203,59
203,59

150,28
150,28

BALANSE
Gje ld og e ge nkapital
SUM bank-innskudd pr 1. jan
Årets resultat
SUM

111 431,73
-4 841,46
106 590,27

106 590,27
-25 482,93
81 107,34

Eie nde le r
SUM bank-innskudd pr 31.des
SUM e ie nde ler

106 590,27
106 590,27

81 107,34
81 107,34

Larvik 10. januar 2013

Rudolf Leif Larsen, kasserer

Gunnar Harkestad, revisor
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ÅRSREGNSKAP 2013

FOR

FRIENDSHIP BETANIA

Bankinnskudd saldo 01.01.2013
Gaver / tilskudd
Renteinntekter
Matutdeling / nødhjelp / evangelisering
Kontorrekvisita
Lønn pastor, Kotel
Lønn pastor, Gradets
Lønn pastor/lærer Plovdiv
Porto, telefon og gebyrer
Reiser
Utgående saldo 31.12.2013
Balanse 31.12.2013

Rolf Winther Nielsen
Regnskapsfører

INN
73.587,32
109.660,00
99,17

183.346,49

UT

40.600,00
595,8
19.000,00
19.000,00
15.400,00
1.266,00
8.660,00
78.824,69
183.346,49

Gunnar Harkestad
Revisor
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