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Statoil er medeier i mange felt på
dypt vann i Mexicogolfen. Havdypet
er ca 2000 meter, og oljereservoarene ligger omtrent 6000 m
under havbunnen. De ekstreme
forholdene gjør brønnene svært
kostbare, prislappen for en brønn er
flere hundre millioner dollar. Jeg
jobber som produksjonsingeniør på
disse prosjektene.

- Min oppgave er å
være med å planlegge
brønnene og beregne
hvor mye olje hver
enkelt brønn kommer til
å produsere, forteller
Kjell Erik Wennberg til
BetaniaPosten.
May Helen, Kjell Erik
og de to yngste i
familien, Helga (10)
Sondre (12) bor ca 4 mil
vest for Houston
sentrum i Texas, i første
omgang fram til
sommeren 2011. Helga
og Sondre går i vanlig
amerikansk skole, som
har vesentlig mer lekser
enn det som er vanlig i
Norge.
- Det er mange store
kirker i Katy-området der
vi bor. Vi har vært
innom et par lutherske
kirker og en baptistkirke,
men ikke slått oss til ro
noe sted ennå. Det er
også en norsk sjømannskirke i Houston. Vi har
vært med en del der, jeg
spiller litt til barnekoret i
Sjømannskirka, sier Kjell
Erik.
- De amerikanske
menighetene vi har vært
i har alle veldig
profesjonelle gudstjenester med flere
tusen til stede. I første

18. årgang

halvdel er mye sang og
lovsang, med mange
musikere og dyktige
forsangere. Siste halvdel
domineres av talen.
Pastoren legger som
regel stor vekt å gjøre
Ordet relevant for
tilhørernes hverdag. En
gudstjeneste her likner
mer på et kveldsmøte på
GF enn på et søndagsmøte i Betania. Noen
kirker har søndagsskole
under talen, andre har
søndagsskole for både
barn og voksen før
gudstjenesten.
- I Sjømannskirka er
gudstjenesten nokså lik
en vanlig norsk gudstjeneste, men
atmosfæren er mye mer
uformell. Gudstjenesten
starter gjerne ikke før
10-15 minutter etter
oppsatt tid, og presten
er ganske fri og tar
gjerne med litt mer enn
bare liturgien. Etter
gudstjenesten er det
kirkelunch med masse
god mat hver eneste
søndag. Det er også
basseng og stort
uteområde ved kirka og
mange tilbringer en god
del av søndagen i kirka.
Svein Hyldmo

Årsmøte i Betania Misjonsforsamling torsdag 11. mars kl 19:00

kjellerstuen enda mer
brukervennlig med
tanke på disse
samlingene.
Styret satte ned en
arbeidsgruppe med
Johannes Selstø
Forsamlingsleder
representanter fra BUF,
huskomitéen og styret i
Kjellerstuen i Betania er Misjonsforsamlingen for
mye i bruk. Søndagså se på saken. På styreskolen og Ungdomsmøtet 10. februar
foreningen er de
behandlet styret innstørste brukerne. BUF
stillingen fra komitéen.
har sine sosiale
Det foreslås å legge
samlinger etter lørdags- nytt gulv (isolering og
møtet i kjellerstuen.
laminat), ny belysning
Ungdommene har ytret og nye møbler.
ønske om å gjøre
Styret har gått inn

Innsamling
BU-lederstilling
Innsamlingen i 2009 resulterte i
191.600 kroner. Det er vi takknemlig for. Målet for 2010 er kr
350.000. Satsingen på barn og
unge er verd disse midlene. Vi ser
positive virkninger av
investeringen i BU-lederstillingen.
Skal vi makte de økonomiske
utfordringer, må vi som
forsamling fortsatt løfte i lag.
Det blir også i år lagt til rette for
å gi ekstra til denne stillingen.
Det være enkeltbeløp eller faste
gaver gjennom hele året. Ved
informasjonshyllen i Betania er
det lagt ut et informasjonsskriv
om saken.
Gaver til BU-lederstillingen
betales inn på kto 8220 02 90131
og merkes: BU-arbeider Betania
prosjektnr 66038274.

for at kjellerstuen
fornyes. Det er satt en
kostnadsramme på kr
75.000. Ungdomsforeningen bidrar med
kr 30.000 fra et fond de
har stående for utadrettet arbeid. De
resterende kr 45.000
tas fra husfondet.
Det er mange og
store vedlikeholds- og
oppussingsprosjekter i
Betania. Vi tror det er
strategisk å gjøre noe
med kjellerstuen nå.
Unge og eldre skal gå
sammen i en felles

Påsken i ord
og toner med
Te Deum og
Helge
Gudmundsen
Søndag 21. mars kl 19.00 blir det
sangkveld med TeDeum og Helge
Gudmundsen i Betania. Tema for
kvelden er Påsken i ord og toner.
Inviter gjerne venner og kjente.

Betel Brass i
Betania
Søndag 7. mars kl 19.00 får vi
besøk av Betel Brass. Korpset har
25 musikere, en av dem er Svein
Hyldmo. Dirigent for korpset er
Bjørn Aakre. Et mannskor med
solister blir også med. Det blir

dugnad om dette
prosjektet. Huskomitéen får ansvaret
for den praktiske
tilretteleggingen. Meld
deg gjerne til tjeneste
før de vinner å spørre
deg om dugnadshjelp.
Vi gleder oss til å gjøre
jobben sammen, og til
å ta i bruk et rom som
blir enda mer tjenlig i
evangeliets tjeneste.
Johannes Selstø

også allsang til akkompagnement
av korpset. Johannes Selstø vil
holde andakt. Ta gjerne med
venner og kjente denne kvelden.

Retningslinjer
for håndtering
av seksuelle
krenkelser
Reviderte retningslinjer for
håndtering av seksuelle
krenkelser ble vedtatt på
Hovedstyrets møte i desember.
Retningslinjene er tilgjengelig på
NLMs hjemmeside og i Håndbok
for Betania Misjonsforsamling
(står på kontoret i Betania).
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med på seminaret.
Lørdag kveld er
tradisjonelt ungdommens kveld. Dette
preget både sangvalg og
Music Mission startet
Melbø, består gruppen
det musikalske språket
helga med et seminar for av Arne Pareli Pedersen, under lovsangskvelden.
forsangere og musikere
sang, Thomas Gallatin,
Sanger og gruppens
lørdag formiddag. Så var trommer, Rune Hodne
”frontfigur”, Arne Pareli
det lovsangskveld senere Hermundsplass, gitar og Pedersen, har en praktpå lørdag, deltagelse på Ragnar Løsnesløkken,
full stemme og en fin
formiddagsmøtet søndag bass.
evne til å formidle det
og avslutning med
Seminaret ble en stor tekstlige innholdet
konsert søndag kveld.
inspirasjon der vi både
gjennom stemmebruk og
Gruppen har bakfikk praktiske råd og
kroppslig uttrykk. Han
grunn fra Kongshaug
lærte noen nye sanger.
knyttet hele kvelden
Musikk-gymnas – tre
Samtidig opplevde vi
sammen med sentral
som tidligere elever og
også at noen av de
forkynnelse med en
to som lærere med per- gamle, velbrukte
modenhet som den mest
misjon. Gruppens leder, sangene fikk nytt uttrykk erfarne sangevangelist –
Gunnar Melbø, tok for
gjennom nye arrangebare 19 år gammel.
øvrig sin musikkutdanmenter. Et viktig budSøndag fikk en av
nelse ved konservatoriet skap fra gruppen var at
forsangergruppene
i Trondheim og var i
sanger og musikkuttrykk praktisere lærdommen
denne perioden også
måtte velges ut fra den
fra lørdag under
leder for ungdomskoret i forsamling som var til
formiddagsmøtet med
Betania.
stede i møtene. I overMusic Mission som
Foruten Gunnar
kant av 40 deltakere var medspillere. Det var

Fem unge menn, en ombygd ambulanse
og masse utstyr besøkte Betania siste
helga i januar for å oppbygge, glede og
inspirere oss med sang og musikk.
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utvilsomt med å løfte
fellessangen. Søndag
kveld var det konsert
med Music Mission som
var lagt opp mer med
sikte på den voksne del
av forsamlingen. Ut fra
rapportene var også
dette en meget vellykket
kveld.
Musikalitet og spilleglede kombinert med et
sterkt ønske om å formidle kristen sang og
musikk var merkbar helt
fra starten av seminaret
lørdag til siste sang
under konserten søndag
kveld. Takk til Music
Mission under sin leder
Gunnar Melbø, som
brukte helga på oss i
Betania til inspirasjon og
oppmuntring i sang- og
musikktjenesten. Takk
for besøket og velkommen tilbake!
Svein Hyldmo

”Glem ikke alle Herrens
velgjerninger”. Gjennom
årsmeldingen vil vi løfte
fram noen av Herrens
velgjerninger, slik styret
opplever virksomheten i
Misjonsforsamlingen:
• Alle generasjoner er
representert på
forsamlingens hovedmøte søndag formiddag
• Statistikken fra
søndagsmøtene viser
økt oppslutning om
møtene (gjennomsnitt
77,7 i 2009 - 68,4 i
2008)
• God åndelig føde
gjennom tale, sang,
nattverd, vitnesbyrd
• Ungdommenes
engasjement og
trofasthet i Ungdomsforeningen, Frekvens,
Conzept, lillesøndag,
søndagsskole og
juniorgruppe
• Økt oppslutning om
de månedlige tirsdagstreff
• Ny forsangergruppe
er dannet. Sangen og
musikken er styrket
• To alphakurs med 14
deltagere på hver av
kursene
• Regelmessige
samlinger i smågrupper der det
sosiale og åndelige
fellesskapet styrkes

søndagsmøtene,
både hva innhold og tid
angår. Møtet har alle
genera-sjoner som
målgruppe.
Hovedinnslagene er tale,
sang og musikk, forbønn
og misjonsinformasjon.
Kaffekoppen etter
møtet er viktig i fellesskapsbyggingen.
Den nye nattverdpraksisen oppleves
tjenlig. Vi gleder oss
over at nye mennesker
søker inn i fellesskapet.
Gjestfrihet og
relasjonsbygging er
viktig, både på samlingene i Betania og i
heimene. Det er positive
tilbakemeldinger på
ordningen med middagsinvitasjoner i heimene.
Det er laget en egen
middagsinvitasjonsperm.
To barn er dette året
døpt i Betania.

generasjonene kan
samles på denne weekenden og har derfor
vedtatt å legge weekenden til september i år
2010.
Ungdomsforeningen
skal samme helgen ha
sin weekend på Søvasskjølen kapell, og vi
ønsker å legge til rette
for noen felles møtepunkter.

Julemessen
Den tradisjonelle julemessen ble lagt om til to
lørdagsarrangement, ett
i september og ett i
november. Hovedlotteri,
diverse lotteri, kafeteria
og salg av sild/krabbe
innbrakte ca 110 000
kroner til misjonsprosjektet ”Barns
rettigheter i Mongolia”.
De to arrangementene
var ikke så ressurskrevende som den
Nedleggelse og
tidligere julemessen.
sammenslåing
Konseptet vil videreForeningen B-gjengen
utvikles i 2010 med blant
ble lagt ned i juni
annet salg av bakevarer
grunnet få medlemmer. på misjonsbasaren i
Unges forening og Utsyn november.
er slått sammen til én
forening og heter
Alphakurs
Sarepta.
Ett kurs ble avsluttet i
mars og ett nytt startet i
Forsamlingsweekend oktober. 14 deltagere på
Det har vært en lang og hver av kursene.
god tradisjon med
Tilbakemeldingene fra
forsamlingsweekend på
deltagerne er svært
Søvassli i februar/mars.
positive. Flere generaSøndagsmøter – en
Den samlet også dette
sjoner er representert.
fastere ramme
året ca 40 deltagere.
Dette oppleves berikI samarbeid med møteende. Noen av delledergruppen og innspill Hovedtyngden av
deltagerne er barnetagerne går til vanlig
fra forsamlingen på et
medlemsmøte, har styret familier. Styret ønsker å ikke i forsamlingen.
legge til rette for at alle
lagt en ramme for
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Emnelørdag
På en emnelørdag i april
underviste Erling
Lundeby, lærer ved
Fjellhaug Misjonshøgskole, om Kjønnsidentitet - skapt til mann
og kvinne, og Seksualitet
- Guds gave. Nyttig og
god undervisning med
ca 30 deltagere.
Møteuker
Dag Erik Asdahl, lærer
ved Fjellheim Bibelskole,
deltok på møtehelgen
Ungdomsforeningen
hadde ansvar for i
februar.
Wenche Lunde deltok
på møteuken i oktober.
Denne møteuken er et
samarbeid mellom
styrene i ungdomsforeningen og misjonsforsamlingen. Oppbyggelige samlinger og
god oppslutning fra alle
generasjoner.
Sang og musikk
Forsangere og musikere
har vært samlet til egne
samlinger for å lære nye
sanger og inspirere
hverandre i tjenesten.
Ett nytt forsangerteam
er dannet.
Styret er takknemlig
for minnegaven fra Erna
Bekken i tilknytning til
Norbert sin begravelse.
Midlene er øremerket
sang og musikkarbeidet i
forsamlingen. Det er
kjøpt inn nye melodibøker, sangbøker og
notestativ. Midlene vil
også bli brukt til
Forts s. 5

Forts. fra side 4

Styret er takknemlig
for alle pensjonistene
som år etter år står
Arbeid blant barn og
trofast i ulike tjenester.
unge
Omsorgsgruppen
BU-leder økte sin
fyller en viktig funksjon
stillingsstørrelse fra 50 til med å besøke for100 prosent 1. august.
samlingens medlemmer
Yngste gruppen i
som av ulike grunner
Conzept samler ca 15
ikke kan komme på de
barn annenhver fredag.
offentlige samlingene i
Ledergruppen består av Betania.
BU-leder og flere
ungdommer/studenter.
BetaniaTimen
Kontinuitet i lederskap
Møtet søndag formiddag
og god planlegging
kan nå redigeres og
synes å gi positivt utslag sendes fra Betania uten
på oppmøte, trivsel og
å måtte innom studio på
engasjement.
Nardo Bedehus. Dette
Eldste gruppen i
gir stor tidsbesparelse
Conzept har i høst hatt
for studiovertene.
samlinger i hjemmene,
Møtene har siste halvår
med noen færre enn
blitt sendt over Budtidligere. BU-leder har
stikka Radio, Stjørdal sitt
dette året arbeidet
sendenett. Lytterspesielt inn mot
gruppen er dermed
Conzept, Frekvens og
utvidet betraktelig.
Ungdomsforeningen.
BetaniaTimen kringBarnefamiliene vil stå i
kastes nå på søndager kl
fokus for hans tjeneste i 20.
2010.
Lillesøndag og
Andeler i Risvollan
søndagsskolen har et
Borettslag
ungt og godt lederteam. Årsmøtet i 2008 ble
De etterlyser voksne
orientert om at styret
ledere. Juniorgruppen
arbeidet med spørsmålet
har to voksne ledere og
om Betania Misjonsén student.
forsamling fortsatt skulle
musikerseminar i 2010.

Pensjonistene
Formiddagssamlingene
på tirsdag er siste året
redusert fra to til én
samling i måneden.
Dette ble gjort ut fra
ressursbruk og oppslutning om samlingene.
Vi opplever et godt
engasjement i ledergruppen. Oppslutning
om samlingene har økt.
Sang og musikk,
kulturelle innslag,
gjestetalere er viktige
ingredienser i
programmet.

eie leilighetene i Risvollan Borettslag, hvor
Spiren barnehage driver
sin virksomhet. Etter
kontakt med NLM
Barnehager AS, Spiren
Barnehage, Risvollan
Borettslag, Trondheim
kommune legger styret
fram for årsmøtet et
forslag om at Betania
Misjonsforsamling sine
eierandeler i Risvollan
Borettslag overføres
vederlagsfritt til NLM
Barnehagene AS.

Våre nye landsmenn
Kristent Interkulturelt
Arbeid (KIA) bruker
Betania til to av sine
arrangement knyttet til
jul og påske. KIA har
formidlet behov for flere
medarbeidere. Ungdommer fra forsamlingen har gitt
positiv respons. Styret
ønsker å sette fokus på
det ansvar vi som
Misjonsforsamling har
for våre nye landsmenn.
Dette vil skje gjennom
forkynnelse og samtale,
besøk av talere med
erfaring fra arbeid blant
innvandrere og styrket
kontakt med KIA.
Misjon
Vårt blikk må alltid være
vendt utover mot de
som ikke har hørt
evangeliet enda.
Misjonsinformasjonen og
bønn for arbeidet på
NLMs misjonsfelt er en
viktig del av møtet
søndag formiddag. Fam.
Hege og Jan Dalhaug i
Sentral Asia og Silje
Ødegård i Mongolia er
på en spesiell måte
forsamlingens utsendinger. Vi kjenner
også et spesielt ansvar
for fam. Silja og Dag
Ottar Kiplesund i Etiopia,
fam. Randi Helen og
Robert Mulelid i Peru og
fam. Åshild og Bjørn
Olav Sørhus i Mongolia,
som har noen av sin
nærmeste familie i
forsamlingen.
Økonomi
Innsamlingsaksjonen i
tilknytning til BU-lederstillingen innbrakte kr
191.600. Innsamlingen
vil fortsette i 2010.
Regnskapsrapport blir
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lagt fram på årsmøtet.
Heimlov
Følgende medlemmer
døde i 2009: Norbert
Bekken, Anna Tulluan. Vi
lyser fred over deres
minne.
Styret
har hatt 10 møter og
behandlet 116 saker.
Styret har hatt fellesmøte med møteledergruppen.
Kjell Erik Wennberg
flyttet til USA i august.
Frøydis Vestbøstad gikk
da inn som fast medlem
og Hildegunn Kiplesund
har møtt fast i styret
som 1. vararepresentant.
Takk
Styret kjenner trang til å
takke Gud for at vi får
være hans sendebud. Vi
fylles med takknemlighet
når vi ser hvordan den
enkelte i forsamlingen
tar del i det store oppdraget Jesus har gitt
oss: Gå ut i all verden og
gjør alle folkeslag til
Jesu disipler. Måtte vi
finnes tro i de oppgavene vi har gått inn i.
Sigurd Veie
formann
Hans Edvard Thyve
nestformann
Marit Kløve
Oddrun Tulluan
Frøydis Vestbøstad
Hildegunn Kiplesund
1. vararepr.
Johannes Selstø
Forsamlingsleder

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn
til årsmøte torsdag 11. mars kl 19.00.
Stemmeberettiget på årsmøtet er medlemmer over
15 år som har betalt medlemskontingent for 2009
eller 2010.
Foruten årsmelding, regnskap og valg, vil styret
legge fram forslag til endring i Lover for Betania
Misjonsforsamlingen med hensyn til valg av revisor.
Styret vil også foreslå for årsmøtet at andeler i
Risvollan Borettslag overføres til NLM Barnehagene
AS.
Saksdokument til årsmøtet er tilgjengelig i Betania.
Vi ser fram til en god samtale om arbeidet. Møt
fram i god tid, slik at du kan ordne medlemskontingenten for 2010.
Vel møtt til årsmøtet!
Styret for Betania Misjonsforsamling

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. Lovendring – valg av revisor
10. Valg av styre, valgkomité og evt revisor
11. Møteleder informerer om festkomité og
huskomité som styret har oppnevnt, basert på
valgkomitéens forslag
12. Pause med bevertning
13. Presentasjon av valgresultatet
14. Orienteringssaker
15. Betania Misjonsforsamlings andeler i Risvollan
Borettslag
16. Samtale om arbeidet. Tema: Dette opptar meg i
forsamlingsarbeidet

Sak 9. Lovendring - valg av revisor
Betania Misjonsforsamling er ikke revisjonspliktig i henhold til norsk
lov. Regnskapet føres nå
av NLM Økonomiservice,
som er et godkjent regnskapskontor. Regnskapskontorets oppgave er
foruten en løpende bokføring, å foreta avstemninger av A/P konti, samt
påse at rapportering til
myndigheten skjer på en

korrekt måte. De utarbeider også årsregnskapet.
Styret anser at
revisors kontrolloppgaver
blir tilfredsstillende
ivaretatt regnskapskontoret, og at det ikke
nødvendig med egen
revisor valgt av årsmøtet.
Styret foreslår derfor
følgende endring av Lover
for Betania

Misjonsforsamling:
Avsnitt 5.3 Årsmøtesaker
endres som angitt i
kursiv:
Pkt 2 Valg, c revisor –

dersom regnskapet ikke
føres av offentlig godkjent regnskapskontor

og
Avsnitt 7.2 under
Valgkomite endres som
angitt i kursiv:
Valgkomitéen fremmer

forslag til årsmøtet på
kandidater til styret,
valgkomitéen og revisor.

Dersom regnskapet føres
av offentlig godkjent
regnskapskontor,
fremmes ikke forslag på
revisor. Antall
kandidater…”

Sak 10. Valg av styre og valgkomité
Styret i Betania
Misjonsforsamling
Følgende medlemmer går
ut av styret:
Marit Kløve
Hans Edvard Thyve
Sigurd Veie
Frøydis Vestbøstad
(1.vararepresentant)
Hildegunn Kiplesund
(2.vararepresentant)

Følgende medlemmer
sitter igjen:
Oddrun Tulluan
Kjell Erik Wennberg

Valgkomitéens forslag:
• Jon Arne Habostad
• Mari Roen Hansen
• Ildrid Kiplesund
• Marit Kløve
• Kåre Sekkesæter
• Sven Sæther
• Kari Sirianna Sæter

Valgkomité
Følgende medlemmer går
ut av valgkomitéen:
Solrun Hyldmo
Knut Ståle Nygård
Følgende medlemmer
sitter igjen:
Bodil Kathrine
Kiplesund Hassel
Knut Meinert Kiplesund
Kjell Ivar Ødegård
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Valgkomitéens forslag:
• Kari Drønen
• Bjørg Reinås
• Vegar Sakseid
• Betsy Utseth
• Frøydis Vestbøstad

Februar
Fredag
Lørdag

19. 18:00
20. 19:30

Søndag
Tirsdag
Lørdag
Søndag

21.
23.
27.
28.

11:00
11:30
19:30
11:00

Conzept - begge grupper.
Betania Ungdomsforening - Årsmøte. Johanes Selstø: Om man ikke har kjærlighet, har man
ingenting. Nattverd.
Søndagsmøte. Johannes Selstø. Møteverter (M): Selam.
Tirsdagstreff. Randi Hoås forteller fra Peru. Sang: Reidar Karlsen og Svein Hyldmo.
Betania Ungdomsforening. Oddmund Sørli: Den bortkomne sønnen.
Søndagsmøte. Oddmund Sørli. Søndagsskole/Juniorgruppe/Lillesøndag (SJL). M: Fremsyn.

Misjonsland: Kina

Mars
Fredag
Søndag
Søndag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Fredag
Lørdag
Søndag
Tirsdag
Søndag

5. 18:00
7.
7.
11.
13.
14.
19.
20.
21.

11:00
19:00
19:00
19:30
11:00
18:00
19:30
11:00
19:00
23. 11:30
28. 11:00

Conzept - begge grupper. Tarjei Løvik.
Betania Ungdomsforening: Skiweekend.
Søndagsmøte. Johannes Selstø. Kretskoret. Nattverd. Bønnevandring. SJL. M: Håpet.
Konsert med Betel Brass og mannskor fra Betel. Johannes Selstø.
Årsmøte Betania Misjonsforsamling. Medlemsmøte.
Betania Ungdomsforening.
Storfamiliemøte. Terje Harnes. Eline og Elinor Harnes.M: Sarepta.
Conzept - begge grupper. Paul Odeh.
Betania Ungdomsforening. Paul Odeh.
Søndagsmøte. Paul Odeh. Gruppe fra Indonesia. SJL. M: Sennepskornet.
Påsken i ord og toner. Helge Gudmundsen. Te Deum.
Tirsdagstreff. Jan Bernhard Gravås. Shalom.
Palmesøndag - Møte. Magnor Harestad. M: Godt Håp.

Misjonsland: Indonesia

April
Torsdag
Fredag
Søndag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Lørdag
Søndag
Fredag
Lørdag
Søndag
Tirsdag

1.
2.
4.
8.
9.
10.
11.
17.
21.
23.
24.
25.
27.

19:30
11:00
11:00
19:00
18:00
19:30
11:00
19:30
11:00
18:00
17:00
11:00
11:30

Skjærtorsdag - Nattverdmøte. Johannes Selstø.
Langfredag - Møte. Asbjørn Kvalbein. M: Sarepta.
1. Påskedag - Møte. Johannes Selstø. M: Fremsyn.
Temakveld. Asbjørn Reknes: Brutte relasjoner.
Conzept - Begge grupper.
Betania Ungdomsforening. Sven Sæter: Hva er treenighet?
Søndagsmøte. Sang: Nils Lines. Nattverd.SJL. M: Gideon.
Betania Ungdomsforening. Knut Ole Østertun: Åndskamp.
Storfamiliemøte. Knut Ole Østertun. Trondheim Familiekor. M: Håpet.
Conzept - Begge grupper.
Misjonsbasar. Sang: Haronium.
Søndagsmøte. Johannes Selstø. Arve Mortensen. SJL. M: Selam.
Tirsdagstreff. OlaugHusby.

Misjonsland: Bolivia
Forbehold om endringer - se annonse i Adresseavisen hver lørdag

BetaniaTimen på Budstikka Radio
Hver søndag kveld kl 20.00 - 21.00, bl a på 107,4 MHz.
BetaniaTimen sendes også på webradio - www.budstikkaradio.no
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Salen var nesten fullsatt
av festpyntede
mennesker da møteleder Solveig Veie ønsket
velkommen til julefest 5.
juledag. Betania var
også jule-pyntet. Det er
en mangeårig tradisjon

Redaksjon
Johannes Selstø (ansv.)
joselsto@nlm.no
Svein Hyldmo
svein.hyldmo@hotmail.com
Kjell Ivar Ødegård
kjelio@online.no
Grafisk formgiving
Kjell Ivar Ødegård
Ekspedisjon
Bjørg og Bjørn Reinås
Ta kontakt med
forsamlingslederen om
bladet ønskes tilsendt.
Frivillig kontingent betales
til konto 7874 06 42609.
Eget trykk

at salen pyntes fra ”Vi
synger Julen inn” i
midten av desember og
til over nyttår. Absolutt
et syn verdt!
Flere som har flyttet
fra byen for kortere eller
lengre tid – og som var
på besøk hjemme hos
familien – benyttet
denne anledningen til å
treffe gamle venner og
kjente.
Tidligere forsamlingsleder Knut Ole Østertun
var festens taler. Han ga
oss perspektiv på hva
som er julens kjerne og
alt det vi selv har skapt
av ”staffasje” rundt
denne høytiden. Selv
opplevde han dette
tydelig under sin
misjonærtid i Øst-Afrika,
hvor mye av det
”norske” innholdet i

julen ikke kunne skaffes.
Julebudskapet var likevel
det samme der under
Afrikas varme sol som i
Norge: En Frelser var
født til frelse for hele
verden.
Inger Verdal Hals
bidro med å lese både
dikt og en fornøyelig
historie. Maren Hauger
gledet oss med vakker
sang. Dette er nok en
sangerinne vi vil få høre
mer fra i tiden framover.
Forsamlingsleder
Johannes Selstø var i det
”lekne hjørnet” og ledet
”Bit for bit – bilde for
bilde”.
Festkomiteen sto for
en velsmakende
bevertning med kaker og
snitter, kaffe og brus.
Dette hører naturligvis
med til en god julefest.

Betania
Misjonsforsamling
Norsk Luthersk
Misjonssamband
Kontor: Fjordgt 50
7010 Trondheim
Tlf 73 83 58 30

Forsamlingsleder:
Johannes Selstø
Tlf 474 67 257 Mob 954 78 390
BU-leder: Tarjei Løvik
Tlf 474 87 537 Mob 913 35 565
Formann: Sigurd Veie
Per Sivles v 31, 7024
Trondheim
Tlf 72 55 72 14 Mob 954 69 593
Betania forsamlingslokale
forsamlingslokal e
Griffenfelds gt 2,
7012 Trondheim
Vest for Kalvskinnsgata
Vaktmester:
Grete og Ole Snildalsli
Telefon 73 52 17 66
Conzept
Conzept
Kontaktperson: Tarjei Løvik
Tlf 474 87 537 Mob 913 35 565
Betania Ungdomsforening
Ungdomsforening
Leder: Hallgrim Barlaup
Mobil 481 40 412
Ungdomskoret Frekvens
Leder: Hans Braseth

Gjenbruksbutikken på Lade har hatt en fin
start med god omsetning. Tidpunktet for
oppstart kunne knapt vært gunstigere.
Tilgangen på varer og kunder er fortsatt
god. Noen flere i personalet har vi også
fått. Hjelp oss å takke for alt dette, sier
butikksjef Arthur Haugen til
BetaniaPosten.- Men vi skulle hatt noen
flere som kan hjelpe til med transporten
på dagtid og kveld, unge eller eldre, menn
eller kvinner, forteller Arthur. Ta gjerne
kontakt med Arthur om du kan hjelpe til!
Solveig Veie ledet julefesten
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Maren Hauger

Festen ble avsluttet
med gang rundt juletreet og utdeling av
poser til de yngste. Takk
for festen og takk for
hyggelig treff av ”hjemvendte” Betania-folk
med ektefeller og barn.
Tekst og foto:
Svein Hyldmo

