
Årsrapport 2017

Da har vi  lagt  bak oss 2017! Et  år  som har inneholdt  gleder og sorger,
oppturer og nedturer. Det har vært et år med store utfordringer i menigheten,
som for noen av oss har vært en påkjenning. Men det har også vært et år
hvor vi igjennom utfordringer har opplevd Guds nærvær og trofasthet mot
oss. En ting som er kommet ut av dette er bønnemøte hver torsdag hvor man
erfarer et sterkt Guds-nærvær. 
Vi lever i en tid med høyt tempo og store forandringer, særlig teknologisk.
En  stor  utfordring  vi  som menighet  har  er  tempoet  i våre  liv.  Det  er
vanskelig for mange å forplikte seg til  oppgaver i menigheten fordi tiden
ikke strekker til. Det blir et tros-spørsmål om man våger å prioritere tid med

og for Gud i forhold til inntekt, tid med familie, venner, interesser osv.

Helen Pettersen, Olafur Zophoniasson og Runa Skattum gikk ut av LR på menighetsmøte 30. aug.
Dette skyldtes hovedsakelig prosessen med utsendelsen av Morten og Ann-Helen Lindhjem til Israel.

Ester Sara Cummings sa opp stillingen fra 01.01.18. Det er en utfordring å fylle hennes arbeid i
Betania. Ester Sara har vært en god barnearbeider for oss i et og et halvt år. Hun hadde flere jobber og
måtte prioritere vekk en av dem, noe som ikke var lett for henne. Til høsten 2018 flytter hun og Devon
til Canada. Vi ønsker Guds velsignelse over dem og lykke til.

Jeg vil også benytte anledningen til å takke dere alle som står på i Herrens tjeneste, i og ut fra Betania.
Alle oppgavene som blir gjort i Betania er viktige, selv om man skulle tenke noe annet. Den som er tro
i det lille vil Gud sette over større ting! 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.

Jeg er glad for alle dere som er trofast i forbønn på bønnemøter, møter og hjemme. Det godt 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, diakontjeneste, andakts-virksomhet, barne
og  ungdomsarbeid,  eldre  omsorg,  formiddagstreff,  forkynnelse,  undervisning,  festkomiteen,
vedlikehold og orden på huset og lederskap. 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 vår visjon i Betania er at vi
sammen vil gjøre Jesus Kristus kjent, trodd og etterfulgt! Betania skal være en menighet som gjør en
forskjell i Larvik og over alt hvor vi deler evangeliet om frelse i Kristus! 

Hjertelig takk til dere alle, og Guds rike velsignelse! 

Øyvind Toeneiet

Pastor
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Protokollen

LEDERRÅD
Følgende har vært medlemmer i Lederrådet fra årsmøtet 2017
Hovedpastor Øyvind Toeneiet, Runa Skattum (2017 - august 2017), Olafur Zophaniasson (2017 - august
2017), Rudolf Leif Larsen driftsleder (2017 – 2020), David Axell (2017 – 2020) Helen Pettersen (2016 –
august 2017) og Tommy Fredriksen (2016 – 2019).

LEDERFORUM
LF ble fra den 01.01.17 erstattet med hyppigere menighetsmøter.

FORKYNNERE:
Følgende har talt i møtene (alfabetisk rekkefølge): Alfred Myreng, Charles Hansen, David Lindhjem, 
Egil Johansen, Eigil Rognlien, Einar Nymoen, Ester Jacobsen, Ester Sara Cummings, Eva Osvold 
Sundar, Gordon Tobiassen, Gunn Elisabeth Lie, Gunnar Harkestad, Hans Petter Martinsen, Helge 
Flatøy, Johnny Borge, Magne Madsen, Mikael Järlestrand, Nicolas Poleiko, Øyvind Toeneiet, Olafur 
Zophaniasson, Olav Alsaker, Pål Helmersen, Reidun og Olav Ansås, Roger Nygård, Rolf Tore og 
Kristin Nielsen, Rudolf Leif Larsen, Sigmund Kristoffersen, Tommy Fredriksen, Tommy Haugen, Tone 
Cecilie Due, Torbjørn Tande og Tore Kristiansen

AKTIVITETER

Søndagsskolen
Det har i  løpet  av 2017 vært søndagskole nesten hver søndag utenom ferier.  Ester Sara har vært
ansvarlig for dette, med god hjelp fra Natan, Eva, David og Renate. Det har vært ca 6-12 barn på
søndagsskolen, hovedsakelig i alder 10 år og oppover. Barna har blitt undervist med «Helt Konge»
som hjelpemiddel og det har vært leker, konkurranser og aktiviteter for dem. 
Ester Sara gikk av som barnepastor 01.01.18.
Ref.  Øyvind Toeneiet

Pinsemenigheten Betania, Larvik – Årsrapport 2017 / side 2 av 18 sider

Medlemmer pr 1.januar 2017 219
Tilhørige pr 1.januar 2017 79
Sum medlemmer og tilhørige pr 1. januar 2017 298

Døpte, nye medlemmer 1
Døpt menighetstilhørig

Fra annen menighet 2
Korreksjon medlemmer -2

Sum nye medlemmer 1
Fødte 1

Barn som fulgte foreldre 3
Sum nye tilhørige 4
Utmeldt:

Døde -2
Medlemmer utmeldt -4

SUM utmeldte medlemmer -6
Tilhøring utmeldt -2

Menighetsbarn overført som medlem
Korreksjon tilhørige

SUM utmeldte tilhørige -2

Medlemmer pr 31.12.2017 214
Menighetstilhørige pr 31.12.2017 81
Medlemmer og tilhørige pr 31.12.2017 295
Registrert i Cornerstone. Det søkes om refusjon for 280 personer
Døde:
Kolbjørn Løvdal 26.02.2017
Martha Nilsen 19.03.2017



Input
2017 har vært et år med forandring. En del ungdommer har flyttet fra byen, og noen yngre har kommet
til. Dette er jo en utfordring i utflytterbyer som Larvik. Vi samles 15-20 stk hver fredag. 
Styret  har  bestått  av Davíð  Leví  Ólafsson,  Eva Margret  Ólafsdóttir,  Edward  Johansen,  Guðbjörn
Ólafur Zophoníasson, Ester Sara Ó. Cummings, Devon Cummings og Jan Einar Hvatum.
Hvordan 2018 blir er vi veldig spente på. Vi har store planer om å pusse opp i 2.etg. om dette lar seg
gjøre. 
Jan Einar Hvatum

TenTro 
Tentro har hatt ukentlig undervisning på fredager kl. 1800. Øyvind Toeneiet har vært TenTro- lærer. På
vårhalvåret var det 3 TenTro-elever, en gutt og to jenter. I januar var vi på leir med dem i Fyresdal, og
vi reiste med dem til London i mars. Vi besøkte Hillsong, div. severdigheter, så fotballkamp, shoppet
og gikk over en mil hver dag.  Det var TenTro-gudstjeneste for dem søndag 30. april og følgende
avsluttet TenTro-kurset: Viktoria Johansen, Elias Bredal Pedersen og Kamilla Lindhjem.
I september ble det startet opp ny TenTro-gruppe med to gutter, Patrick Axell og Tobias Larsen. Vi
underviser  hver  fredag  kl  1800.  Arbeidet  med  TenTro er  meget  viktig,  og  vi  ser  at  en  del  av
ungdommene fortsetter i Betanias ungdomsarbeid etter TenTro-tiden.

Bibel, bønn og brød
Det  er  BBB  hver  onsdag.  Det  starter  med  undervisning  og  fortsetter  med  bønnestund  når
undervisningen er ferdig, samlingen avsluttes med kveldsmat.
Menighetens egne krefter er med og underviser, men vi har også hatt besøk utenfra.
Oppmøte varierer fra 15 til 30 personer.
BBB er organisert med et styre som består av Ann-Beate Martinsen, Hilde Martinsen, Helen Johanne
Pettersen, Eigil Rognlien og David Lindhjem (leder).

Formiddagstreffene
Gjennom 2017 har formiddagstreffene vært hver 14. dag, utenom sommersesongen.
Sommeravslutningen 2017 var på Gavelstad Gjestegård sammen med formiddagstreffene i Tønsberg
og Sandefjord. Det har gjennomgående vært fine samlinger og de som kommer virker tilfreds med å
være der. Forkynnere fra flere sammenhenger har vært  brukt,  også menighetens egne forkynnere.
Fremmøtet har vært på ca. tjue til et par og tretti. Hver tredje gang har det vært misjons-offer, de to
andre gangene menighets-offer. Og overskuddet fra treffene gir et tilskudd til menighetens økonomi.
Åse Storrønningen, Unni Holck Skauen, Nanna Back og Elbjørg Røsberg har vært fast i serveringen
med  noe  hjelp  av  Brit-Lajla  Larsen  ved  sykdomstilfeller.  Formiddagstreffene  ledes  av  Harald
Storrønningen, Erik Grinden og Gunnar Harkestad.

Sang og vitnemøtene på lørdagene
Vi har opplevd fine åndelige møter, der forsamlingen har opplevd å få et møte med Jesus, med fornyel-
se for ånd og sjel. Siden oppstarten i august 2017, har antall  besøkende variert fra ca 5  til 50 stykker.
Vi har en bønn til Gud, om at flere mennesker skal bli frelst, løst og satt i frihet på disse møtene.
Leder Tommy Fredriksen

Evangelisering:
Vi  var  5  ganger  ute  med  Gatekirka  i  2017.  Vi  er  en  gruppe med  frivillige  gateevangelister  fra
forskjellige menigheter som møtes i kjellerstua på Betania på en lørdag formiddag kl.11:00 for å be før
vi går ut. Vi har med bord og stoler, og deler ut gratis kaffe og kjeks og noen ganger vafler. Vi har
alltid med evangelie-traktater som vi deler ut. Noen ganger har vi med gitarer og synger. Vi pleier å
holde på til 15:00-tiden.
Torsdag 13. Juli var gatekirka tilstede på Larvik natt-by fra kl.10:00 på formiddagen til ca kl.23:30-
tiden. 
Vi har tatt en pause med Gatekirka nå i vinterhalvåret. Vi tenker å komme i gang igjen i April.
Vi har lyst til å få til et slags lite friluftsmøte, med sang, vitnesbyrd og forkynnelse, og invitasjon til
samtale og forbønn etterpå.
Ellers ønsker vi å bli mer aktive og være oftere ute med Gatekirka nå i 2018. Både på Larvik torg på
dagtid og nede ved Storgata på natta i helgene.
Vi ønsker at flere fra Betania blir med ut med Gatekirka. Bli gjerne med!
Roy Nilsen
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Diakonteamet.
Diakonteamet består av Rudolf Leif  Larsen, Erik og Ruth Grinden, Harald og Åse Storrønningen,
Arne Nilson, Audun Sigtor Berg, Hilde Martinsen, Ann-Beate Martinsen, Tore Mossum og Øyvind
Toeneiet. Erik og Ruth Grinden har av helse-messige årsaker gått ut av diakon teamet. Vi har i løpet av
2017 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. Har du lyst til  å være med i
diakonteamet, så ta kontakt med pastor. Øyvind Toeneiet ref.

Sang og musikkrådet
La oss komme fram for Hans åsyn med lovprisning! La oss hylle Ham med salmer! Salme 95,2 Jeg vil
synge om miskunnhet og rett. Deg, Herre vil jeg lovsynge. Salme 101,1.  
Takk til alle som spiller og synger på møtene våre. 
I  året som gikk har følgende bidratt:  Reflect, Harmony, Team 3:16 (tidligere Halleluja Gutta), Larvik
Lovsang,  Tommy Fredriksen,  Tom Richard Fredriksen,  Ludvik  M.  Karlsen,  Rudolf  Leif  Larsen,
Svein-Anders  Andersen,  David  Axell,  Mette  Toeneiet, Dag Flermoen,  Sylvi-Ann Haugen,  Celine
Axell, Taina Larsen, Anders Havnerås,  Liubou Zavadskaya, Tor-Richard Johansen, Veronica Larsen,
Eigil Rognlien, Tore Kristiansen og Egil Johansen.
Arvid Pettersen med team hadde julekonsert for oss.  

Tommy Fredriksen og Sylvi-Ann Haugen har delt på ansvaret for å organisere musikken til møtene.
Sylvi-Ann sender årlig rapport til CCLI (Christian Copyright Licensing International) over sanger som
vi  bruker i  møtene. Vi betaler  lisens både til  CCLI og Kopinor (som gir rett  til  å bruke sanger /
lovsanger og Bibeltekster på storskjerm).

Møteverter:
Vi vil takke alle møteverter og vikarer for tjenesten. De har ønsket alle møtebesøkende og medlemmer
velkommen til møtene. De har også ansvar for opptelling av menighetens offer og gaver til forskjellige
formål. Vi vil takke Hans Robert Wergeland for den tiden han har vært med i denne tjenesten. Vi er
glad for at han er villig å stå som vikar. 
Vi ønsker også Beate Klein velkommen til å stå sammen med Arne i tjenesten. Ønsker den enkelte
Guds velsignelse i denne viktige tjenesten. 
Svein Owe Hansen.

Arrangements-komiteen:
Høstsamling og årsfest som vanlig. Variert med smørbrød, kaker og lapskaus. 
Vi er fremdeles 2 grupper, men ønsker flere velkommen til å bidra. Ta kontakt med undertegnede om 
dette er noe for deg. 
I høst hadde vi ansvaret for bevertningen på LED lokalt. Vi serverte lapskaus. Kaker og kaffe, samt 
stasjoner rundt på huset med frukt og drikke.
Ledere. Hilde Marthinsen og Ann Beate Martinsen

Teknikkergruppa
Lyd teknikere som har gått på turnus i 2017: Tor Ricard Johansen, David Levi Olavson og David
Lindhjem.

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. 
Salen ble i sommer malt av frivillige. De fleste utelamper ble skiftet da det ikke var mulig å finne 
reservedeler til de gamle lampene.
Vi er svært takknemlig for alle som bidrar til vedlikehold av bygningen.

Økonomi og drift
Det har vært 2 ansatte, pastor Øyvind Toeneiet, 100 % st., og barnepastor Ester Sara Ólafsdóttir, 25 % st..
Vidar Grinden har fra juli  ført regnskapet for Drift,  Misjon og Barne- og ungdomsarbeidet (og fra før
Friendship). Intern-revisor er Ruth-Wenche Mossum (de små regnskapene). Revisjonsfirmaet Roy Ramm
AS er ekstern revisor for drift og BaU. 
Rudolf Leif Larsen er nå kasserer, og fører bare de små regnskapene.
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Det er innberettet til PSGS for skattefritak kr 860.344  (827.345 i 2016). 

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

PYM  har  endret  navn  til  «Pinsemisjonen»  og  koordinerer
misjonsengasjementet  i  Pinsebevegelsen.  Menigheten  er  en  del  av
Pinsemisjonen, og Betania bidrar med kr 70 pr medlem pr år. 

Bulgaria:
Arbeidet i år har bestått av støtte til  pastor i Kotel og Gradets, og vi har vært med på dåp av 50
mennesker.  33 av disse kom fra  menigheten i  Gradets,  resten er fordelt  på Kotel  og landsbyene
Kipilovo og Vesenkovo.
Det gleder oss at vi endelig har kjøpt det lenge omtalte kirkebygget i Kotel, med tomt. Det trenger sårt
til rehabilitering, men det er i alle fall nå menighetens bygg.
I desember startet en vekkelse i Kotel blant ungdommer med rusproblemer. På et av møtene tok 50
ungdommer imot Jesus som sin frelser. Møtene teller nå over 100 ungdommer, og de samles 7 dager i
uken, annenhver gang  i sigøynerkirken og i den bulgarske kirken. 
For Friendship, Rolf  Tore Winther Nielsen, Misjonsleder

Mitt Fadderbarn, Brasil
Vi ønsker å dele med dere fra arbeidet i Gunnar Axell-prosjektet.
I 2017 har det vært svært mye regn og uvær som har ødelagt mange av de fattiges hus. Også krisen
landet går igjennom, er ikke ny, og dette påvirker alle, store og små. Men midt i alt som har skjedd,
har vi mange gode nyheter, velsignelser og erfaringer med Gud. 
I prosjektet har vi jobbet med håndverk, fotball, sport, sang og bibel-lesning. Vi serverer frokost, lunsj
og snacks. 
Det er alltid spesielt å samles på onsdagene til barne-møte, hvor alle forteller om det Gud er og gjør
for dem. Som et resultat av disse møtene, kan for eksempel Roberson og Anderson i dag vitne til
velsignelse i kirken.
Kjære venner, jeg bekjenner at mange ganger tar omstendighetene i livet fra oss lysten til å fortsette,
men når en ser et barn på en prekestol som forteller sitt vitnesbyrd, gir det styrke til å fortsette vårt
arbeid, og vi ser at det i Herren ikke er forgjeves. Vi kan ikke gi opp. Gud regner med hver av oss.
Avstanden  kan  være  stor,  men  sammen  kan  vi  vinne  disse  livene  for  Kristi  rike.
Vi i prosjektet er veldig takknemlige for de som sender sin hjelp. Vi ber alltid for dere, for vi vet at 
bare Gud kan belønne.
En stor klem til alle. Fra Porto Xavier Brasil, Gunnar Axell prosjekt, Ana Lira Rott

Paraguay 
Engasjementet i Paraguay fortsetter. Det er hjelp til pastorene i indianerkirken for å reise rundt til vel
25 møtesteder. Kirken er liten, men vokser. I 2017 ble 36 personer døpt i vann.
Bibelskolen  ITF  (Filadelfias  Teologiske  Institutt)  fortsetter  den  desentraliserte  Bibelskolen  i
indianerkirken. I november var 10 stykker ferdig med det to-årige programmet. Skolen fortsetter i
2018.
Betania er  «kontakt-menighet» for  Paraguay,  og har dermed plass i  Landutvalget  for  Paraguay.  I
tillegg er det 7 andre menigheter. Av prosjekter kan nevnes bygging av fire litt større kirker, med
midler fra bl.a. «Mamre-fondet». Det er et daghjem i Pedro Juan Caballero, og hjem for funksjons-
hemmede i Ypacarai. 
Paraguay-regnskapet administreres av Landutvalget (og det er mest bundne midler).

Israel
Menigheten fortsetter støtten til  NPAI (Norsk Pinsemisjons arbeid i Israel).  I  august reiste Ann-Helen,
Morten for å arbeide i NPAI, Jerusalem. Julianne er med dem Det gjelder infrastruktur på mental-sykehuset
«Eitanim». Dette er finansiert av NPAI, mens «Vintreet», Sandefjord er utsender-menighet og arbeidsgiver.
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Kongo
Takk til Betania for støtten til Petra Sveums hjertesaker i Kongo. I 2017 har vi fortsatt å støtte arbeidet
som Matabishi driver for ungdommer med funksjonshemninger. Der bor ungdommene sammen i et
bofellesskap og de får hjelp til å gå på skole. De er glade i å synge og liker å besøke menigheter med
sangopptredener. 
Petras hjelpekonto betaler fortsatt for Heri og driften av søndagsskolekontoret. Heri har seminarer for
søndagsskolemedarbeidere, og lager et lite søndagsskoleblad som kommer ut hver måned. Han har et
stort hjerte for barna.
Ingrid Schärer Østhus

Open Heart er en humanitær stiftelse som drives på et kristent 
grunnlag. Frivillige gaver fra enkeltpersoner og fra næringslivet 
gjør det mulig å opprett-holde en stor aktivitet.
En halv million mennesker får årlig hjelp gjennom arbeidet.
Den årlige innsamling til arbeidet var i første uke i mai.

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus

kjent og trodd 

elsket og etterfulgt!
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Regnskap for Stavern Søstermisjon året 2017.

Debet Kredit

Sendt Gatebarna,Kinshasa

Sendt PYM

Beholdning 31.desember 2017 803
Balanse

Revidert 16.januar 2018

Kasserer Rigmor Andersen                               Eivind Kolstad, revisor

Beholdning 1.januar 2017                       2 403

Innkommet under året                           13 600

14 000

1 200

16 003 16 003


