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Årsrapport 2016 

 
Da har vi lagt bak oss 2016! Et år som har inneholdt gleder og 
sorger, oppturer og nedturer, men i hovedsak et godt år på alle 

måter. Dette året har blitt preget av mange politiske 
overraskelser som England ut av EU og Donald Trump som 
president i USA. Media har tøffe tider i.o.m. at teknologien 

fører til helt nye media- vaner. Pga. dette blir det mye fokus 
og overdrivelser av nyheter, for å selge.  Dette kan føre til 

frykt for noen og enhver av oss når media krisemaksimerer alt 
som skjer i verden. Men faktum er at det ikke har vært 
roligere på joden enn nå, på lang tid. Problemet med det, er at 

fred og ro ikke selger. 
En konflikt som er større enn Syria konflikten er Fark 

geriljaen i Colombia som nå har forhandlet en fredsavtale om våpenhvile med de Colombianske 

myndigheter. Dette var en borgerkrig som har vart i over 50 år, men er nå slutt. Samtidig vet jeg at Guds 
rike går fram i Colombia og resten av mellom- og Sør- Amerika som aldri før! 

Jesus ber oss ikke frykte for fremtiden, fordi alle vi som tror har vår fremtid i hans mektige hender. Media 
kan snakke om en kommende 3. verdenskrig, og miljøforkjempere kan spå jordens undergang om vi ikke 
slutter å kjøre bil, men uansett så vet vi at våre liv er i Jesus hender. Men vi vet også at Jesus skal komme 

igjen for å sette alt i stand! Jes. 41:10 "Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er 
din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd." 
  

Jeg vil også benytte anledningen til å takke dere alle som står på i Herrens tjeneste, i og ut fra Betania. Vi 
står sammen om å bygge Guds rike her på jord. Vår hovedoppgave er å bygge Guds rike her i Larvik, men 
også drive misjon for at andre og unådde folkeslag skal få høre om Jesus.  Din innsats gjør en forskjell som 

får evighetskonsekvenser! Gud er avhengig av mennesker som har et villig hjerte. Alle vi som er aktive i 
Betania er med på å fullbyrde den store oppgaven fra Gud om å gi frelsen videre. 

 
Ester Sara Olafsdottir (bildet) ble den 22. august 2016 

innsatt som barne-pastor i 25 % stilling. Hun har gjort en 
god jobb med søndagsskolen. Barne-rommet er pusset opp.  
 

Jeg er takknemlig for alle dere som er trofast i forbønn i 
Betania, hjemme og ellers hvor man er. Det er en stor glede å 

se alle dere som er engasjert i sang og musikk, lyd og teknikk, 
radioarbeid, misjonsarbeid, all administrasjon, kontor og 
regnskaps-arbeid, rengjøring, pynting, matlaging, 

besøkstjeneste, andakter, barne- og ungdomsarbeid, eldre-
omsorg, formiddagstreff, forkynnelse, undervisning, 

festkomiteen, vedlikehold og orden på huset og lederskap i LR og LF. Jeg vil også takke til alle som gir av 

sin økonomi til Betania og misjon. Takk også til alle dere som er trofast på møtene våre.  
 
Det er dette som er Pinsemenigheten Betania, Larvik. Vårt kall og våre oppgaver i Betania er at vi sammen 

vil vi gjøre Jesus Kristus, kjent og trodd, elsket og etterfulgt, samt å erfare Åndens dåp/fylde. Det er en 
viktig hjelper til å beholde brannen for Jesus gjennom hele livet! Betania har vært og kommer til å være en 
menighet som gjør en forskjell i Larvik og der hvor vi har misjonsarbeid!  

Hjertelig takk til dere alle, og Guds rike velsignelse!  

Øyvind Toeneiet 

Pastor 
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Protokollen 

 
Medlemmer pr 1.januar 2016 219  

Tilhørige pr 1.januar 2016 84  

Sum medlemmer og tilhørige pr 1. januar 2016  303 
Døpte, nye medlemmer 3  

Døpt menighetstilhørig 3  

Fra annen menighet 4  

Korreksjon medlemmer -1  

Sum nye medlemmer  9 
Fødte 1  

Barn som fulgte foreldre 0  

Sum nye tilhørige  1 

Utmeldt:   

Døde -5  

Medlemmer utmeldt -4  

SUM utmeldte medlemmer  -9 
Tilhøring utmeldt -4  

Menighetsbarn overført som medlem -3  

Korreksjon tilhørige 1  

SUM utmeldte tilhørige  -6 
   

Medlemmer pr 31.12.2016  219 

Menighetstilhørige pr 31.12.2016  79 

Medlemmer og tilhørige pr 31.12.2016   298 

   

Døde:   

Reidun Hoffgaard, 9. februar   

Jorun Strand Johnsson, 14. februar   

Hilmar Fredriksen. 14. juli   

Mary Terese Laheim, oktober   

Lars Kjøndal, 14.november   

   

Meldt Fylkesmannen: 284   

 

LEDERRÅD 

Følgende har vært medlemmer i Lederrådet fra årsmøtet 2016 
Hovedpastor Øyvind Toeneiet, Runa Skattum (2014 - 2017), Olafur Zophaniasson (2014 - 2017), Arash 

Rezaei Meht  (2014 – 2017), Rudolf Leif Larsen driftsleder (2014 – 2017), Helen Pettersen (2016 – 2019) 
og Tommy Fredriksen (2016 – 2019). 

 

LEDERFORUM 
Følgende vært med i LF  i hele/deler av 2016: 
Ann-Beate Martinsen, Arash Rezaei Meht, David Axell, David Levi Olafson, David Lindhjem, Eigil 

Rognlien, Ester Sara Ólafsdóttir, Eva Olafsdottir, Olafur Zophaniason, Hans-Robert Wergeland, Harald 
Storønningen, Hege Hvatum, Helen Pettersen, Hilde Marthinsen, Jan Einar Hvatum, Marita Jensen, Morten 
Lindhjem, Rolf Thore Nielsen, Roy Nilsen, Ruth Wencke Mossum, Svein Owe Hansen, Sylvi-Ann Haugen, 

Tommy Fredriksen, Tore Mossum og Rudolf Leif Larsen (referent). LF holdes en ganger hvert halvår. 

Vi har besluttet og legge ned LF f.o.m, 1.1.17. Det blir da menighetsmøte siste onsdag i måneden fra jan. 

2017. 

FORKYNNERE: 

Følgende har talt i møtene (alfabetisk rekkefølge): Albert Aanensen, Arvid Bentsen, Alf Petter 

Hammersmark, Ben Solberg, Charles Hansen,  Dag Flermoen, David Lindhjem, Egil Johansen, Eigil 

Rognlien, Else-Marie Bjørbekk, Erdna Varðardóttir, Ester Karin Jacobsen, Ester Sara Olafsdottir, Even 
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Sundby, Glenn Kaiser Gordon Tobiassen, Gunn-Elisabeth Lie, Gunnar Harkestad, Halvard Hasseløy, 

Hartvig Storslett, Ivar Karlsen, Jermy Gimpel, Jonny Borge, Kim Strysse, Martha Irene Eriksrød, Morten 

Lindhjem, Magne Madsen, Ludvig M. Karslen, Olaf Alsaker, Olafur Zophaniason, Rudolf Leif Larsen, 

Shawn Forster, Shervin Ebrahim, Solfrid Jepsen, Svein Olaf Pettersen, Svein Johnsen,  Tommy Haugen, 

Tommy Fredriksen, og Øyvind Toeneiet 

AKTIVITETER 

Søndagsskolen 
Våren 2016 var det søndagskole hver søndag utenom 

vinterferie, påskeferie og sommerferie. Vi samlet mellom 6-
15 barn hver søndag. Det var Øyvind Toeneiet som var 

hovedansvarlig, men fikk god hjelp av Mette, Mia, Isabel, 
David Olsfson, Eva Olafsdottir og Renate Heum. På 
søndagskolen la vi vekt på forkynnelse, bønn og lek. Dette 

fungerte godt og vi fikk en god dialog med 
barna. Ansvarlig: Øyvind Toeneiet. 
 

På Søndagsskolen i høst har det skjedd mye. Vi har pusset 
opp rommet i kjelleren så nå har vi et fantastisk flott sted å 

være! yay! :)  
I undervisningen har vi hatt fokus på Det Gamle 
Testamentet. Vi har hatt en gjennomgang på noen av de 

fantastiske folkene som Gud brukte, og hvordan Gud brukte 
dem.  
Barna har fått snakket om hvilken gaver Gud har gitt til dem 

personlig og hvordan de kan bruke de til å ære han.  
På vårhalvåret skal vi legge vekt på Det nye testamentet. 
Første par månedene blir det fokus på miraklene Jesus 

gjorde når han gikk på jorden og til sist skal vi snakke litt 
om de forskjellige folkene som Jesus var sammen med, og 

hvordan disse forholdene viser en annen side av Jesus.  
Vi gleder oss til et nytt halvår!  
- Ester og søndagsskoleteamet!  

 

Input og cellegruppen for ungdom 
Input samles hver fredag kl. 19 til ungdomsmøte. Her møtes ca 10-20 personer for å lære mer om Jesus 

gjennom forkynnelse, lovsang, sosialt, mat m.m. Vårt ønske er at ungdommer blir møtt av Jesus og får et 
spennende liv med Han. 
Ungdomsarbeid er krevende, på lik linje med andre arbeid i menigheten.  

Vi har den siste tiden vært inne i et generasjonsskifte hvor mange har flyttet og begynt på skole osv.  
Men det er også godt å se at noen nye mennesker kommer til.  
 

Input cafè ble startet i oktober med Eva i "spissen". Dette er på tirsdager kl 16:30. Her kan ungdommer 
komme etter skolen for å få leksehjelp, be sammen og få mat.  

Jan Einar Hvatum 
 

TenTro  
TenTro har hatt ukentlig undervisning på fredager kl. 1800-1900.Vi har valgt fredag fordi da kan TenTro- 
elevene gå rett på Input møtene som er for ungdom, disse starter kl 1900. Øyvind Toeneiet er TenTro-
lærere, men har fått god hjelp av David Levi Olavson og Kathrine Lindhjem våren 2016. Høsten 2016 har 

Øyvind vært TenTro lærer alene. På vår-halvåret var det tre TenTroelever: Benjamin Rudskjær Lunde, 
Johannes Nilsen og Marius T. Hansen. Vi var på TenTro leir på Fyresdal i januar og reiste til London med 
dem i slutten av mars. Det var TenTro Gudstjeneste for dem søndag 24. april.   

I september ble det startet opp ny TenTro gruppe hvor Kamilla Lindhjem, Viktoria Jaohansen og Elias 
Bredal Pedersen er elever. Arbeidet med TenTro er et viktig arbeid i trosopplæring, og vi ser at de fleste 
ungdommene fortsetter i Betania sitt ungdomsarbeid etter TenTro-tiden. 

Hovedleder: Øyvind Toeneiet 
 

Bibel, bønn og brød 
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Møtene gjennomføres mellom september og juni. Eigil Rognlien, Øyvind Toeneiet, David Lindhjem, 
Olafur Zophaniason og Rudolf Leif Larsen og andre har undervist. Kvelden avsluttes med et måltid mat. 
Oppmøtet er mellom 20 og 30 personer. 

 

 

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. Harald Storønningen og Erik Grinden har vært 
primus motor det første halvåret. Pga sykdom så har Gunnar Harkestad tatt hovedansvar denne høsten med 

god hjelp fra Erik Grinden og Magne Madsen. Det er servering og tale annenhver tirsdag. Tirsdagene i 
mellom treffes de som vil til bibel, bønn, diktlesning og enkel andakt og medbrakt mat. Det blir kokt kaffe 
og te og det er ofte servering av medbrakt kaffemat. Liv Ingebjørg har tatt ansvar for disse tirsdagene. 

Øyvind Toeneiet ref. 

 

Sang og vitnemøtene 
Vi har opplevd kjempefine «Sang og Vitnemøter». Mange mennesker har søkt Jesus, både til frelse, 

fornyelse og helbredelse, Vi har hatt besøk av mange flinke forkynnere, som har talt Guds ord.  

Det har vært veldig varierende, når det gjelder besøk i møtene; noen ganger ca 40 - 50, andre ganger 

ca.15 - 20. De siste ukene har det også vært ufrelste på møtene. Det syns jeg er positivt at mennesker 

har en lengsel å høre evangeliet, og møte Jesus. Ønsker også at det kom flere fra menigheten Betania. 

Noen lørdager har jeg reist litt rundt og forkynt evangeliet i andre menigheter både i Norge og i 

Sverige.  

Leder Tommy Fredriksen 

 

Evangelisering: 
Vi i evangeliserings-gruppa er ute med Gatekirka i Larvik sentrum ca. en lørdag i mnd, på dagtid, hvor vi 

deler ut gratis kaffe og kjeks. Hvis vi er flere, så hender det at vi steker vafler også, noe som er populært og 
trekker folk. 
Vi deler ut evangelie-traktater, snakker med folk om evangeliet, og tilbyr bønn for de som har sykdom eller 

smerter i kroppen. Som det står skrevet: "ved Hans sår har vi fått legedom" og "de skal legge hendene på 
syke, og de skal bli friske". Dette er noe vi brenner for å praktisere ute på gata. Vi opplever at mennesker 
faktisk merker at smerter forsvinner når vi ber får dem i Jesu navn. Dette er spennende! 

 
Vi vitner om Guds kjærlighet, deler evangeliet og inviterer til å komme på møter i Betania.  

 
I 2016 har vi vært ute med Gatekirka flere steder: Larvik sentrum, nede ved Storgata på natta, på Lydhus 
camping og på alternativmesse i Tønsberg. Vi har også hatt med gitarer og sunget, både på Larvik torg og 

utenfor Amfi.  
Vi har kontakt med en lokal gateevangelist fra «Open Air Campaigners», som har vært med en gang, og 
kommer til å bli med flere ganger. Han presenterer evangeliet på kreative måter.  

 
Vi har tro på å samarbeide med flere andre kristne. Noen fra Metodistkirken har vært med. Noen fra 

Misjonskirken blir kanskje også med etterhvert. Vi håper flere fra Betania blir med også.  
Vi ber om at "høstens Herre skal drive ut arbeidere til sin høst". 
 

Følg oss på Facebook: Gatekirka i Larvik. Der oppdaterer vi datoer når vi skal ut på gate-evangelisering. 
Bli med i Jesu navn! 
Ledere er Roy Nilsen og Hans Robert Wergeland 

 

Sang og musikkrådet 
”Gå inn gjennom hans porter med takkesang, inn i 

hans forgårder med lovsang. Takk ham og pris hans 
navn.” Salme 100, 4. Ruth-Wenche Mossum og 
Sylvi-Ann Haugen har delt på ansvaret for å 

koordinere sangkreftene.  De som har bidratt i 
musikklivet i året som gikk var: Halleluja Gutta, 
Harmony, Reflect, Tommy Fredriksen med team, 

Mette Toeneiet, Sylvi-Ann Haugen og Rudolf Leif 
Larsen, Berit Sundet Olsen, Svein-Anders Andersen 

og Eigil Rognlien. Besøkende har vært: Line og 
Hans Krogh, Albert Aanensen med team og Glenn 
Kaisers Band og Egil Johansen.  Til spesielle møter 
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og konserter har det vært satt sammen lovsangs-team til dette, blant annet Larvik Lovsangs-kor som spilte 
da vi hadde bibelseminar.  Vi hadde en flott julekonsert med mange av menighetens egne krefter pluss noen 
gjestesangere/musikere.  

 
For å ha lov til å bruke sanger så må det rapporteres årlig hvilke sanger som er brukt til organisasjonen 

CCLI. Slik får rettighetshaverne av sangene royalties. Vi betaler også en årlig sum i lisens til CCLI. Sylvi-
Ann sender denne rapporten digitalt. Takk til alle dere som er med og leder menigheten i lovsang.  

 

Møteverter: 
Takk til alle møtevertene og vikarene som har stått trofast i tjenesten også i 2016, og har ønsket 

menighetens møtebesøkende velkommen. De tar hånd om opptelling av offer og gaver til menighet / 

misjon o.a. praktiske ting i forbindelse med møtet. Vi vil takke Kjell Martin Johansen som har sluttet 

som møtevert, men det er fint at han vil være vikar. Vi er glad for at Renata Jeznach er villig til å være 

møtevert framover. 

Gud velsigne den enkelte av dere.  

Svein Owe Hansen, møtevertleder. 

 

Arrangements-komiteen: 
Vi har hatt høstsamling og årsfest som vanlig. Vi hadde også ansvaret for mat under Menighets-weekend i 
høst. Vi serverte bagetter til lunsj, samt middag om kvelden. Avslutning på søndag med middag. Vi fikk god 

hjelp av to damer fra Misjonskirken.  
Fortsatt er vi to grupper som deler på oppgavene. Er det noen som kjenner at de vil være med å hjelpe til så 

er det kjærkomment. Ta kontakt takt med undertegnede. 
 
Ledere: Ann Beate Martinsen og Hilde Marthinsen. 

 

Teknikkergruppa 
Det er en fast turnus for å ta seg av lyden i møtene. På grunn salens akustikk, er vi svært avhengig av 

lyd-anlegget. 

 

Husstyret 
Vi har årlig kontroller på brannsikkerhet, brann-alarm, det elektriske anlegget og heisen. Ansvaret i 

husstyret er fordel på flere. Fremdeles er huset i god stand, men allikevel er det behov for systematisk 

vedlikehold. Husstyret trenger nå en egen vaktmester. 

 

Besøkstjenesten 
Diakonteamet består av Øyvind Toeneiet, Erik og Ruth Grinden, Harald og Åse Storrønningen, Arne 

Nilson, Audun Sigtor Berg, Hilde Martinsen, Ann-Beate Martinsen, Tore Mossum og Rudolf Leif Larsen. 
Pga. sykdom har Erik og Ruth ikke kunnet delta så mye. Det samme gjelder Harald og Åse, som på slutten 
av året måtte ta en pause pga helsetilstand. Vi har i løpet av 2016 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 og 
ensomme når det har vært behov for dette.  
Kontakt oss når du vet om noen i Betania som er syke eller trenger en oppmerksomhet. Har du lyst til å 

være med i diakon teamet så ta kontakt med pastor. Øyvind Toeneiet ref. 
 

Økonomi og drift 
Det er 2 ansatte, pastor Øyvind Toeneiet, 100 % st., og barnepastor 
Ester Sara Ólafsdóttir, 25 % st. fra august 2016.  
Det ble satt i gang en spesiell innsamlings-aksjon for barne- og 

ungdoms-arbeidet. Dette resulterte i ansettelse av barne-pastor.  
 

Rudolf Leif Larsen har vært regnskapsfører for hoved-kassen, 
misjonskassen, Mitt Fadderbarn, ParaguayMisjon, Kongo-Misjon og Evangeliserings-gruppen. Vidar 
Grinden har ført regnskapet for Friendship. Intern-revisor er Ruth-Wenche Mossum. Lysberg Revisjon AS 

er ekstern revisor.  

Det er innberettet til PSGS for skattefritak kr 827.345 (kr 738.412 i 2015) fra nevnte regnskap, samt 
Friendship Bulgaria.  

Tabellen nedenfor viser en totalinntekt på kr 1.789.273 (kr 2.021.982 i 2015). Dette fordeles med ca 63 
% til drift og ca 37 % til misjon. Endringen skyldes bl.a. at Bokprosjektet i Paraguay er avsluttet. 



 

Pinsemenigheten Betania, Larvik – Årsrapport 2016 / side 7 av 21 sider 

Det er innsamlet i menigheten (drift og misjon) kr 941.817 (kr 1.173.713 i 2015). Av dette er 
fordelingen: drift 83 % (74 %) og misjon 17 % (26 %). 

Årets drifts-regnskap hadde et overskudd på kr 94.117 (kr 58.237 i 2015), og saldo i bank (inkludert 
skatte-kto) på kr 287.279 (kr 200.820 i 2015).  

Misjons-regnskapet hadde en saldo på kr 99.847. 

 

 

MISJONSRÅDET 
Følgende er medlemmer: Rolf Tore Nielsen, leder, Sylvi-Ann Haugen, sekretær, David Axell og Rudolf 
Leif Larsen (kasserer). 

 
Vi utarbeider forslag til misjons-budsjett for Betania og har også kontakten med de eksterne 

misjonsprosjekter som vi støtter. 
 
Rådet planlegger og gjennomfører misjonsmøtene, samt møteledelse. I tillegg til egne talere, bidrar rådet til 
å få inn talere utenfra. Vi planlegger og gjennomfører den årlige juleaksjonen, noe som i år ikke ga veldig 

god inntjening. Dette gjør at vi må tenke i nye baner. 
 

“De norske pinsemenigheters ytremisjon” (PYM), koordinerer misjonsengasjementet i 
Pinsebevegelsen. Menigheten er en del av PYM, og bidrar med kr 70 pr medlem pr år.  

I tillegg til menighets-basert misjon, drives det flere misjonsstiftelser som har 
tilknytning til en lokal pinsemenighet eller av pinsevenner privat. Dette betyr at pinsevennenes 

misjonsarbeid er svært desentralisert og mangfoldig. 
 
David Axell er medlem i styret for PYM. Rudolf Leif Larsen er leder for Landutvalget for Paraguay.  

 

Bulgaria: 
Arbeidet har i år bestått av støtte til pastor i Kotel og Gradets. Kirkene i Kotel samarbeider fremdeles godt 

sammen. Dette har gitt seg utslag i bland annet 2 felles barne-konferanser som ble avholdt i sommer. 
Arbeidet med småkirkene i landsbyene rundt er stabilt og nye mennesker kommer med. 
I tillegg til støtte for leie av lokaler i Kotel, har Friendship i år vært nødt til å dekke noen verkstedregninger 

for kirkebilen, som begynner å bli gammel. 
 

INNTEKTS-OVERSIKT

Kollekt SUM drift

Hovedkassen

Misjon, hovedkasse

Paraguay-misjon

Mitt Fadderbarn

Friendship

Kongo-misjon

Søstermisjon, Stavern

SUM

Prosentfordeling: Total-inntekt Innsamling i menigheten

INN Prosent INN Prosent

Total-omsetning Kollekt

Betania, drift 63% Drift 83%

Betania, misjon 37% Misjon 17%

Misjon er finansiert med overskudd fra tidligere år.

Oppsettet viser INNTEKTER, ikke utgifter

Fra 

M_kassen 

til formål

Andre 

inntekter

 MOMS, stat 

og 

kommune,a

nnet

SUM 

misjon

779 057 352 773 1 131 830

162 760 111 135 111 135

30 000 288 700 318 700

14 122 97 700 111 822

36 000 31 200 67 200

30 000 62 400 92 400

14 683 14 683

941 817 221 257 494 683 352 773 1 131 830 715 940

1 789 273 941 817

1 131 830 779 057

657 443 162 760
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Mitt Fadderbarn, Brasil 
Ana Lira Rotta (jobber i prosjektet) skriver:  
 

Herrens fred, venner! 

Vi i prosjektet «Gunnar Axell» i Porto Xavier, Rio Grande, Brasil, vil ved hjelp av disse linjer uttrykke vår 
takknemlighet for deres grenseløse anstrengelser, som dere har gjort for oss inntil i dag! Vi vet at det bare 
er Gud og Herren som kan gi noe tilbake. I våre bønner tar vi alltid dere med i Herrens nærhet, for midt i 

kriser og uærlighet i verden så vil det alltid eksistere Guds barn som følger hans Ord, og har kjærlighet til 
nesten, 1. Kor 13. Gjennom dette arbeidet blir trengende barn velsignet med frokost, formiddagsmat, klær 

og utstyr, og først og fremst den gode ernæringen, Guds Ord, som alltid vil bli holdt fram. 
En stor takk fra alle barna i prosjektet «Gunnar Axell» og ledelsen her til alle våre kjære venner langt borte. 
 

Paraguay  
Bibelskolen ITF hadde en desentralisert skole i indianerkirken Filadelfia, Fortuna. Det var ti studenter fra 
indianerkirken, og alle fullførte. De fortsetter i 2017. Skolen finansieres av menighetens støtte, sammen 

med Paraguay-Misjon i Trøgstad pinsemenighet (ved Ole Johs Jorud) (og andre menigheter / private). 
Landutvalget (LU) koordinerer arbeidet. 
Det er bygd to små kirker med midler fra Norge, samt at hovedkirken i Fortuna er restaurert.  

Etter søknad, fikk vi kr 200.000 fra «Stiftelsen Mamre» til to store kirkebygg (Ypacarai og Tobati). 
Bok-prosjektet ble avsluttet den 31.12.15. I oktober var generalsekretær i PYM, Bjørn Bjørnø, i Paraguay, 

og hadde en avslutnings-fest for Stiftelsen vi arbeidet sammen med.  
 
Vi har støttet familien Camilla og Thomas Bølun Kjørstad i Paraguay. 

 

Mosambik 
Støtten er nå overført til daghjemmet i Porto Xavier, Brasil. 

 

Israel 
NPAI (Norske Pinsevenners arbeid i Israel) arbeider aktivt med prosjekter knyttet opp til vedlikehold og 
utbedring av bl.a. helseinstitusjon Eitanim.  

Vi arbeider også aktivt med 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. 
Betania bidrar med en mindre andel. 
 

Kongo 
Takk til alle giverne som via Betania, Larvik har støttet Petras arbeid. Slik hun selv skrev før hun døde, er 

det to virkegrener som prioriteres: søndagsskolearbeidet og handikapparbeidet. Heri som er søndags-
skolekoordinator i CELPA forteller at fra de områdene rundt Bukavu hvor han har fått inn rapporter, meldes 
det om 39.493 søndagsskolebarn i over 400 søndagsskoleklasser. Heri underviser jevnlig om barnearbeid på 

bibelskolene og har også seminarer for søndagsskolelærere.  
 
Matabishi som driver et privat senter for handikappa barn forteller at 20 barn og ungdommer bor på 

senteret. 14 av disse går på skole, mens de andre får sykurs. To av skolebarna bestod statseksamen i 
sommer med svært gode resultater, og har nå begynt på ungdomsskolen.  

 
Søndagsskolearbeidet har mottatt fra Kongo-Misjon ca 45.000 NOK i løpet av 2016 og Matabishis senter 
for handikappa barn har mottatt ca 75.000 NOK.  

 
Beste hilsen for misjonskontoret i Bukavu, Ingrid Schärer Østhus 
 

Menighetens årlige Ukraina aksjon ble gjennomført som tidligere år. Vi 
merker en svak nedgang i respons på sekker og penger, men allikevel har vi 
klart å sende litt over en trailer med klær til Ukraina. Samarbeidet med 

Stiftelsen Open Heart v/ Halvard Hasseløy fungerer utmerket.  
Aksjonen har også fått hjelp av Skalleberg ungdomsforening v / Egil 

Johansen. De samler inn samme helg i Tjølling. 
Aksjonsleder var Morten Lindhjem 

 

Annet misjonsarbeid 
I tillegg har menigheten støttet PYMs Barnehjelp. 
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«Søster-misjon» i Stavern samler inn til det som var Petra Sveums arbeid i Kongo. 
 
Joakim Bredal har fått en mindre støtte fra menigheten for et 5 måneders misjons-oppdrag i Kenya. Han gir 
flott informasjon via Facebook. 
 
Perleporten TV 
2016 ble ett år med mindre produksjon i TV-studio, til fordel for arbeid med å konstruere nytt nettsted for 
salg av bibler på det Aziriske språk ( Aserbajdsjan). Videre ble det lansert og konstruert nytt nettsted med 

online bibel på Azirisk (Aserbajdsjan). Og det ble konstruert og lansert en mobil-APP, Bibel-APP på 
Azirisk (Aserbajdsjan). 

Bibelen er tidligere oversatt til Azirisk av vår samarbeidspartner Feridon Mokoff.  
Slutten av 2016 gikk med til forberedelser av nye TV-opptak som skjer januar 2017. 
 

Leder og produksjonsansvarlig var Arash Rezaeimehr 

 

Larvik Kristne Radio 
2016 ble ett jevnt og godt virke-år. Ingen vesentlige endringer. Vi har fått konsesjon for 5 nye år på FM 
nettet. Vedr DAB, er dette fortsatt uklart, men vil mest sannsynlig avgjøres engang i 2017. Dette vil 
medføre vesentlige kostnader og vi går kun inn på DAB om økonomien tilsier det. Vi vil gjerne være både 

på DAB og FM og ser det om en stor mulighet, men det er styrt av økonomi. 
WEB radio merker vi en økt interesse for og vil bli ett fremtidig satsingsområde. 
Det er blitt jobbet med å forberede en del nye programmer og disse vil bli lansert engang i 2017. 

Økonomien er i balanse. 
 
Redaktør og daglig leder var/er Morten Lindhjem  
 
 
 

  
  

 

 

 

 

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus 

kjent og trodd  

elsket og etterfulgt! 
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Fylkesmannen i Vestfold 

 

 

Årsberetning 2016 
 

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 10. mars 2016, med valg. Styret (lederråd) består fra årsmøtet av 

følgende personer: 
Øyvind Toeneiet, hovedpastor, Runa Skattum, Olafur Zophaniasson, Arash Rezaei Meht, Helen Johanne 
Pettersen, Tommy Fredriksen og Rudolf Leif Larsen, driftsleder. 

 
Lederrådet har behandlet saker knyttet til den daglige driften, økonomi etc.. 
 

Det er avviklet 2 menighetmøter, samt årsmøte i løpet av året. 
 

Menigheten har ved årsskiftet 219 medlemmer, samt 79 tilhørige, totalt 298. Det søkes om refusjons av 
kirkeskatt for 284 medlemmer. 
 

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 sykemelding i løpet av året. Inneklimaet og arbeidsmiljøet for øvrig er godt. 

Menigheten har egen HMS-plan, revidert i 2015. 

 

4. Redegjørelse om likestilling 

Det er 2 ansatte, pastor (100 % st. - leder for menigheten) og barne-pastor (25 % st). 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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