
Larvik mai 2019

Menighet og økonomi
Dette  «Betania-nytt»  vil  ha  fokus  på  økonomien  i
menigheten.  Ideen er hentet fra en artikkel av pastor
Sten Sørensen.
Det har vært en kultur for ikke å snakke så mye om
penger.  Grunnen  er  at  en  ønsker  ikke  å  ha  et  usunt
fokus på pengeinnsamlinger i menigheten. 
I  noen  kristne  miljøer  loves  materiell  og  åndelig
framgang om vi bare gir nok

I  dette  informasjons-brevet  vil  Lederrådet  /
Økonomirådet  skrive  om  økonomi.  Det  er  nemlig  et
bibelsk  anliggende.  Bibelen  taler  om  dette,  og  vi
trenger  faktisk  penger  for  å  kunne  drive  et  åndelig
arbeid. 

Gud er praktisk
I Det gamle testamentet ser vi at israelittene allerede fra
tidenes begynnelse gav tiende (10 %) av sine avlinger
og det de tjente. Dette ble innført lenge før Loven ble
presentert ved Moses. Ordspråkene 3,9 sier: «Gi Herren
ære  med  det  du  eier,  med  førstegrøden  av  hele  din
avling.»  Derfor er ikke tienden lovisk, den er en gud-
gitt forordning. 
Tienden ble brukt til driften av templet og hjelp til de
fattige. 
Profeten Malakias er på Guds vegne frimodig: Bringes
hele  tienden  til  menigheten,  kan  menneskene  prøve
Gud om ikke Han vil åpne himmelens sluser over dem.
Da skal Gud utøse slik en velsignelse over dem at det
ikke er rom nok  til å ta imot den.

Gi Gud hva Guds er.
Hva sier Det nye testamentet? En dag er det noen som
spør Jesus om en skal gi penger til keiseren. Da svarer
Jesus:»Gi  keiseren  hva  keiserens  er,  og  gi  Gud  hva
Guds er.» Vi vet hva keiserens er: Det var skatter og
avgifter jødefolket måtte betale til  staten. Vi vet også
hva Guds er: Det er tienden. Se også Jesu kommentar i
Matt. 23, 23.
Det  står  veldig  fint  om  dette  tema  i  2.  Kor.  8:
Menigheten i Makedonia er et forbilde for oss. Midt i

sine  prøvelser  og  trengsler  var  deres  glede  så
overveldende at den til tross for deres dype fattigdom
kunne virke en rikdom på gavemildhet hos dem. 
Menigheten gav frivillig,  ikke bare etter  evne – men
over evne.
Paulus sier i 1. Kor. 9,13-14: «Vet dere ikke at de som
gjør tjeneste i templet, lever av templets inntekter, og at
de som tjener ved alteret, får sin del av det som ofres?
På  samme  måte  har  Herren  bestemt  at  de  som
forkynner evangeliet, skal leve av evangeliet.»

Preges av glede.
Offertjenesten skal preges av glede. Gud elsker en glad
giver (2 Kor. 9, 6 – 12).  Her sies det: Sår en rikelig,
skal en også høste rikelig.

Alle  kan ikke gi store  beløp. Det er ikke det  som er
poenget. Vi skal derimot gi etter våre muligheter. Jesus
berømmer enken ved tempel-kisten.  Hun ga mer  enn
dem alle. Hun ga noen få slanter, men det var alt hun
eide.  De rike ga ikke så  mye. De ga bare litt  av sin
overflod.  Herren  ser  til  vårt  hjerte  og  etter  hvilke
muligheter vi har.

Uansett hvordan vi forholder oss til våre penger, så er
det til slutt et åndelig spørsmål: hvem er Herre i vårt
liv?  Vi  ønsker  ikke  å  tjene  Mammon,  og  å  være
gjennomsyret av materialisme. Gleden er et annet sted.
Det er en glede og en velsignelse å kunne gi. Alt har vi
fått av nåde! Vi ønske å være gode forvaltere av alle
goder Herren så rikelig har velsignet oss med!

La oss sammen investere i menigheten! 

Økonomi
I menigheten er det omkring 40 personer / familier som
gir  fast  over  bank,  samt  et  ukjent  antall  via  offer  i
møter.   Utfordringen er å erstatt  de som faller fra på
grunn av flytting, alderdom, sykdom eller død.

Inntektene fordelte seg slik i 2018:

Kroner Prosent

Gaver 705.755 66 %

Offentlige tilskudd 348.184 32 %

Annet 17.564 2 %

SUM 1.071.503 100 %

I  tillegg  kommer  inntekter  til  barne-  og
ungdomsarbeidet  (kr  25.359),  misjon  (kr  85.715),
«Open Heart (kr 43.351).

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



Utgifter 2018:

SUM 1.348.009

Resultat før renter -276.506

Det negative  resultat  er  finansiert  av overskuddet  fra
2017 og lånemidler. 

Vi  er  avhengig  av  en  positiv  saldo  (overskudd)  ved
årsslutt på minst kr 250.000 – 300.000 for å klare oss
gjennom  månedene  mai  –  juni,  og  november  -
desember. 

Vi ser at årets gaveinntektene (jan – april) har blitt
redusert med ca 20 % i forhold til samme periode
2018. Og utgiftene øker mer enn inntektene. 

Vi er nødt til å gjøre noe med dette!

Alternativene er:

 Flere  blir  faste  givere til  menigheten,
eventuelt øker sitt bidrag. Gavene varierer fra
kr 100 til omkring kr 3.000 pr mnd. De fleste
gir mellom kr 500 og kr 1.500.

 Testament:  Hvis  du  ikke  har  livsarvinger;
hvorfor ikke begunstige menigheten med dine
midler? 

 Redusert forbruk.

 Bruk kto 2440.07.75636

 

Skattereduksjon

For gaver over kr 500 og inntil kr 50.000, gitt via giro /

Vipps gis en skattereduksjon på 22 % av gitt beløp.

La oss løfte i flokk for Betania i Larvik. Vi er
endel av Guds rike!!!
 
TenTro: 
Det var fem TenTro-elever i år. Det er Mia Toeneiet,
Elias  Rudskjær  Lunde,  Johan  Dalland,  Christoffer
Nilsen og Julianne Lindhjem. 

Misjon

Aksjonen  2019  for  Ukraina  (Open  Heart)  gav  et
netto-resultat på omkring kr 45.000 i Betania, og ca
kr 17.000 i Tjølling. 

Gatekirken 
har fått tillatelse av kommunen til å ha aktiviteter på
torget lørdag den 25.mai, 16. juni og 6. juli. Dette er
en viktig markering av evangeliet, midt i byen!

Ungdoms-arbeidet og ny møtesal
Det  er  nå  laget  en  stor  sal  i  andre  etasje  for
ungdomsarbeidet og andre aktiviteter. Skilleveggene
er fjernet, Tak og vegger er malte. Det gjenstår nå å
legge gulv-belegg,  samt noe opp-pussing i  gangen.
Her ser du Rune og Øyvind i arbeid:

Søndagsskolen 
Det er alltid søndagsskole parallelt med hovedmøte

(ikke i skolefri-perioder)
Vi oppfordrer foreldre og besteforeldre å ta med barn

og barnebarn!!. 
Søndagsskolen er en skole for livet!!

Vi trenger ledere!!!

Viktige datoer:

 5. juni kl 11: Fellestur til Langesund. 
Påmelding til Gunnar Harkestad.

 16. juni: Besøk av Terje Berg.
 23. juni kl 12: Fellesmøte i Betania. Odd Ivar 

Langaard taler.
 30. juni kl 18: Fellesmøte i Metodist-kirken. 

Idar Halvorsen taler.
 Søndager i juli kl 19: «Sommerkveld i 

peisestuen» - se ØP
 4. august kl 18: Fellesmøte i Metodist-kirken. 

Marcus Walin taler.
 11. august kl 18: Fellesmøte i Vineyard. 
 18. august kl 17: Samlingsfest

Velkommen til samlinger i Betania! 

Følg med i Korsets Seier, Østlands-Posten eller på
www.bela.no

Kontakt med Betania, tel 900 28 740       

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

http://www.bela.no/

