NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

BETANIA MISJONSFORSAMLING, TRONDHEIM

Trondheim 02.02.11
Kjære medarbeidere!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BETANIA MISJONSFORSAMLING
TORSDAG 3. MARS KL 19.00
Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 3. mars kl 19.00 i Betania.
Stemmeberettiget på årsmøtet er medlemmer over 15 år som har betalt medlemskontingent for 2010 eller 2011.
Vi begynner årsmøtet med et måltid mat. Registrering til årsmøtet skjer før kl 1930. Du kan da også betale
medlemskontingenten for 2011.
Etter maten vil Jon Arne Habostad, nestleder i styret, ha andakt. Vi går så over til forhandlingene.
SAKSLISTE
1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av sekretær/referent.
4. Valg av to personer til å underskrive referatet fra årsmøtet.
5. Valg av referent til BetaniaPosten.
6. Presentasjon og godkjenning av årsmeldingen
7. Presentasjon og godkjenning av regnskapet
8. Presentasjon av budsjettet
9. Valg av styre, valgkomité
10. Møteleder informerer om festkomité og huskomité som styret har oppnevnt, basert på valgkomitéens
forslag
11. Orienteringssaker
12. Presentasjon av valgresultatet
13. Samtale om arbeidet
Forsamlingsleder innleder over temaet: Dette ligger meg på hjertet
Årsmøte handler om fortid, nåtid og framtid. Hvilke erfaringer har vi gjort fra siste års virke? Hvor er vi i
virksomheten i dag og hvilke mål har vi for det videre arbeid? Årsmøte er med å gi retning for virksomheten
gjennom valg av styret og samtale om arbeidet. Din tilstedeværelse og deltagelse på årsmøtet er viktig.
Ta årsmøtet med i bønn til Gud.
Vel møtt!
Med vennlig hilsen

Kåre Sekkesæter (sign)
Formann

Johannes Selstø
Forsamlingsleder

Vedlegg: Sak 6 Årsmelding
Sak 9 Valg av styre og valgkomité
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ÅRSMELDING FOR BETANIA MISJONSFORSAMLING 2010 – 109. VIRKEÅR
La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer
og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud Kol 3,16.
Kristi ord er hovedretten når vi samles i det kristne fellesskapet. Det formidles gjennom tale,
sang, vitnesbyrd og levd liv. Når dette får skje i visdom, skapes det takknemlighet til Gud og
mennesker. Vi gleder oss over at virksomheten i Betania Misjonsforsamling preges av mye
takknemlighet.
MØTER OG ANDRE ARRANGEMENT
Søndagsmøtet kl 11 er fortsatt hovedmøtet i forsamlingsarbeidet. Oppslutningen viser en økning
fra 2009. Det gjenspeiler seg også i nattverddeltagelsen. Styret har lagt vekt på å ha gode rammer
rundt møtet, samtidig som det skal være rom for den enkelte møteleder å forme møtet. Styret
ønsker å styrke muligheten for frie vitnesbyrd og bønn under søndagsmøtene. 17 gjestetalere har
deltatt på søndagsmøtene. Forsamlingsleder og bu-leder har talt på 3/5 av søndagsmøtene. En av
forsamlingens medlemmer har talt på to familiemøter.
Lørdagskveldene, som ungdomsforeningen har ansvaret for, samler i hovedsak ungdommer og
studenter. De ser gjerne at også eldre møter opp på disse samlingene.
Møteuken i februar med Ivar Moen (i regi av ungdomsforeningen) og oktober (samarbeid
mellom Misjonsforsamlingen og ungdomsforeningen) med Gunnar Elstad var gode samlinger
med god oppslutning.
Sanghelg med Music Mission ble til berikelse for unge og eldre. De hadde seminar for
forsangere/musikere og to sangkvelder. Besøk av Betel Brass, TeDeum, Helge Gudmundsen og
Paul Odland ble minnerike sang- og musikksamlinger. “Vi synger julen inn” med Cantaremos
og jentegruppen Sela ble en fin samling med mange mennesker til stede som vanligvis ikke går i
forsamlingen eller på andre kristne samlinger.
Temakveldene setter fokus på aktuelle tema. I år har temaene vært “Brutte relasjoner” og “Jeg
var fremmed”. Oppslutningen om disse samlingene har vært lavere dette året enn tidligere.
Formiddagstreffet samles siste tirsdag i måneden. Oppmøte har variert fra 15 til over 30.
Vårturen som arrangeres sammen med hyggestund på Nardo, gikk til Hitra.
Seminar “Å leve med sin seksualitet” ble arrangert i tilknytning til møteuken med Gunnar
Elstad. Tilbakemeldinger viser det er viktig med veiledning om dette tema. Betania arrangerte i
samarbeid med Frikirken og Kristent Fellesskap seminar om “Mann og kvinne i hjem og
menighet”
STRATEGI - SAMARBEID
Strategi for arbeidet i Betania kan ikke tenkes isolert fra det som skjer innenfor det geografiske
området interimsstyret for Region Midt-Norge har definert som “Området Trondheim”
(Trondheim, Klæbu, Malvik, Skaun). Styret inviterte i oktober styrene for foreningene på Nardo,
Heimdal og Byneset til et møte for å avklare aktuelle samarbeidstiltak og hvordan virksomheten
kan koordineres innenfor dette geografiske området. På grunnlag av disse samtalene har Betania
invitert til samarbeid om Alpha-kurs fra høsten 2011.
Styret har hatt samtale med styrer i Spiren Barnehage for å styrke samarbeidet og se hvilke
muligheter en har for sammen å nå barn og foreldre med evangeliet.
Aldersgruppen 20-40 er en prioritert målgruppe de kommende år. Torsdagskafeen er ett tiltak,
iverksatt av de unge, som er blitt godt mottatt. BU-leder inviterte foreldre til barn i Conzept-alder
på samlingen Tro på hjemmebane. Positive tilbakemeldinger på dette initiativet.
ALPHAKURS - SAMLIVSKURS

Det var 14 deltagere på Alphakurset 2009-10. Kurset oppleves som et tjenlig redskap til å
formidle grunnleggende sannheter om den kristne tro. Det er også en hjelp til samtale om troen
og livet med Jesus. Planen var å starte nytt kurs høsten 2010, men grunnet for liten påmelding
måtte kurset avlyses. Det planlegges nytt kurs høsten 2011.
Samlivskurset, som er et samarbeid mellom Trondheim Frikirke, Betel, Salem Menighet og
Betania, samlet i 2009-10 19 par og 21 par i 2010-11. Styret har gjort vedtak om å gi et
samlivskurs som gave til nygifte tilhørende forsamlingen.

MEDLEMMER – LEDERSAMLING
126 barn, unge og voksne er pr 31.12 registrert som medlemmer i Misjonsforsamlingen. Dette
er en nedgang på 11 fra 2009. Styret vil i det videre arbeid sette fokus på betydningen av
medlemskap i forsamlingen.
Ledersamlingene for ledere og kontaktpersoner i de ulike foreninger og aktiviteter ser
ut til å ha funnet en form og et innhold som oppleves berikende. Oppslutningen har siste
året vært god. Temaene har vært “Godfoten” og “Vi vil misjon – hvordan omsette det i
praksis”.
MISJONSPROSJEKT
Inntektene fra vår- og julebasaren gikk i år til et prosjekt blant somalifolket i Filtu/Etiopia.
Nærmere 125.000 kroner ble oversendt hovedkontoret. Dette er en stigning på kr 15.000 fra
2009. Ungdomsforeningen har samlet inn kr 110.000 til et helseprosjekt i Omo Rate/Etiopia.
TA I MOT FREMMEDE
På forsamlingsweekenden i september, temakvelden i oktober og medlemsmøtet i november var
temaene knyttet til hvordan vi tar i mot våre nye landsmenn. Vi opplever det flerkulturelle
fellesskapet berikende. Styret arbeider for å styrke arbeidet blant innvandrerne. Det har på flere
av møtene vært tolketjeneste og styret vurderer om denne tjenesten skal gjøres permanent.
UTSENDINGER
Ytremisjonsarbeidet er en viktig del av forsamlingsarbeidet. I tillegg til det generelle ansvar vi
har for misjonsarbeidet, kjenner vi et spesielt ansvar for utsendingene som har tilknytning til
forsamlingen. Ved utgangen av 2010 er det Silje Ødegård i Mongolia og familien Marianne og
Steinar Hole i Kinaregionen. Familiene Hege og Jan Dalhaug, Silja og Dag Ottar Kiplesund,
Randi Helen og Robert Mulelid kom i sommer til Norge fra Sentral Asia, Etiopia og Peru.
NY SANGGRUPPE
Frekvens er lagt ned grunnet manglende dirigent. En ny gruppe, Sela, med sangglade jenter er
dannet.
HJEMMESIDE -BETANIAPOSTEN
Betania har fått ny hjemmeside på nettet. I tillegg til at denne siden er mer funksjonell i forhold
til nyhetsstoff, er den et tjenlig verktøy for de ulike grupper og aktiviteter til intern informasjon
og kommunikasjon.
BetaniaPosten har fem nummer i året og sendes til om lag 270 abonnenter. Den legges også ut på
hjemmesiden. Solrun og Reidar Karlsen har overtatt ansvaret for utsendelse av bladet, etter at
Bjørg og Bjørn Reinås flyttet fra Trondheim. Styret vil takke Reinås for det arbeidet de i mange
år har gjort for å distribuere forsamlingsbladet.
OPPUSSING KJELLERSTUE - BRANNTEKNISKE UTBEDRINGER
Det er lagt nytt laminatgulv i kjellerstuen. Nye møbler er kjøpt inn og ny takbelysning montert.
Kostnadene er dekket gjennom husfondet og en gave fra Ungdomsforeningen på kr 30.000.
Totalkostnader ca. 70.000.
Etter pålegg fra Trondheim brann- og redningstjeneste er det satt i verk branntekniske
utbedringer som innebærer at hoved trapperom fra kjeller og trapperom fra kjellerstue blir egne
brannceller. Materialkostnadene er ca. kr 110.000. Arbeidet vil sluttføres i februar/mars 2011
Styret vil takke for den store dugnadsinnsatsen som er lagt ned i tilknytning til oppussing og de
branntekniske utbedringer.
Det er fortsatt store utfordringer knyttet til vedlikehold av bygningen.
ANDELER I RISVOLLAN BORETTSLAG
Årsmøtet 11.03.10 gav styret fullmakt til å overføre andelene i Risvollan borettslag til NLMBarnehagene AS uten vederlag. Dette er ikke effektuert grunnet Risvollan Borettslags krav om at
medlemmer i borettslaget har forkjøpsrett på leilighetene. Styret arbeider med alternative
løsninger for administrasjon av utleie av leilighetene til Spiren barnehage.

ØKONOMI
Innsamlingsaksjonen til bu-lederstillingen innbrakte ca. 90.000 kroner. Innsamlingsmålet var kr
350.000. En ekstrainnsamling i desember til innkjøp av varmepumpe i kjellerstuen resulterte i kr
39.250.
Styret ønsker i utgangspunktet at alle gaveinntekter til virksomheten kommer inn gjennom den
ordinære givertjenesten – uten ekstrainnsamlinger. Samtidig erkjenner vi at dersom vi må bruke
midler fra ordinære gaveinntekter for å dekke større uforutsette vedlikeholdskostnader, vil det
bety mindre overføring av midler til region/hovedkontor.
Regnskapsrapport blir lagt fram på årsmøtet.
ANSATTE
Grete og Ole Snildalsli sluttet som vaktmestere 31.juli. Styret vil takke for den troskap de har
vist i denne tjenesten. Ewa og Kenth Björklund begynte som vaktmestere 23. august.
BU-leder Tarjei Løvik er i en prosjektstilling som utløper 31. juli 2011. Ut fra stillingens
økonomiske forutsetninger ser ikke styret mulighet for å videreføre stillingen. Styret har i brev til
interimsstyret i Region Midt-Norge bedt om at bu-leder i Betania fra 01.08.11 ansettes og lønnes
av Region Midt-Norge med arbeidsoppgaver knyttet til blant annet studenter og barnefamilier i
Trondheim og omegn. Styret mener det er strategisk for forsamlingen og kretsen/regionen å ha
en hel- eller deltidsstilling knyttet til studentarbeid i Trondheim og til barnefamiliene i
Trondheim kommune og omegn. Tarjei Løvik har deltatt i arbeidsveiledningsgruppe i regi av
NLM.
Johannes Selstø har også dette året vært forsamlingsleder i 100 prosent stilling.
FRIVILLIGE
Arbeidet i Misjonsforsamlingen drives i hovedsak av ulønnede medarbeidere. Gjennom
foreninger, bibelgrupper, komiteer og tjenestegrupper får vi tjene hverandre med den nådegave
og utrustning Gud har gitt oss. Flere har oppgaver i misjonsarbeid som formelt ikke er knyttet til
Betania. Mange pensjonister er medarbeidere i Gjenbruksbutikker.
HEIMLOV
Ivar Helland døde 29. august, 90 år gammel. Vi lyser fred over hans minne.
STYRET
har hatt 11 møter og behandlet 120 saker. Styret har hatt fellesmøte med styret for
Ungdomsforeningen.
Kjell Erik Wennberg har ikke møtt i styret grunnet utenlandsopphold. Mari Roen Hansen
(1.vararepr) har møtt fast hele året. Sven Sæther har ikke møtt i styret i høstsemesteret grunnet
flytting. Ildrid Kiplesund (2.vararepr) har høsten 2010 møtt som fast styremedlem. Marit Kløve
(3.vararepr) har i høstsemesteret møtt fast i styret som fungerende 1.vararepresentant.
TAKK
Styret kjenner på takknemlighet over å få være med å virkeliggjøre Guds vilje: Gå ut i all verden
og gjør alle folkeslag til Jesu disipler. Mange har omsluttet styret i forbønn. Styret vil takke den
enkelte for fellesskap og den tjeneste som er utført. Sammen skal vi få tjene ut fra de nådegaver
Gud har gitt oss.

Kåre Sekkesæter
Formann

Jon Arne Habostad
Nestformann

Mari Roen Hansen

Ildrid Kiplesund

Oddrun Tulluan

Marit Kløve
1.vararepresentant
Johannes Selstø
Forsamlingsleder

SAK 9
VALG AV STYRE OG VALGKOMITÉ
STYRET
Følgende medlemmer sitter igjen:

Jon Arne Habostad
Kåre Sekkesæter
Sven Sæther
Følgende medlemmer går ut:
Oddrun Tulluan
Kjell Erik Wennberg
Mari Roen Hansen 1. vara
Ildrid Kiplesund 2.vara
Marit Kløve 3. vara
Valgkomitéens forslag:

Eldar Nikolai Almli
Ildrid Ljøkjell Kiplesund
Arve Nordtug
Anders Solem
Oddrun Tulluan
Skal velges:
 To representanter for to år
 Tre vararepresentanter for ett år. Lovene for BMF sier to vararepresentanter, men

ettersom Sven Sæther ikke møter i styret grunnet flytting, vil 1. vararepresentant i praksis
være fast medlem. Da trenger vi to varamedlemmer i tillegg

VALGKOMITÉ
Følgende medlemmer sitter igjen:

Bjørg Reinås
Vegar Sakseid
Følgende medlemmer går ut:

Bodil Kathrine Kiplesund Hassel
Knut Meinert Kiplesund
Kjell Ivar Ødegård
Betsy Utseth 1. vara
Frøydis Vestbøstad 2. vara
Valgkomitéens forslag:
Mari Roen Hansen
Harald Husby
Erlend Andreas Gjære
Solrun Karlsen
Sigurd Veie
Frøydis Vestbøstad

Skal velges
 Tre representanter for to år
 Tre vararepresentanter for ett år. Lovene for BMF sier to vararepresentanter, men
ettersom Vegar Sakseid har flyttet, vil 1. vararepresentant møte som fast medlem i ett år.
Da trenger vi to varamedlemmer i tillegg

