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Trondheim, februar 2011

19. årgang

Søndag 13. februar ga Betel Brass,
med dirigent Bjørn Aakre, oss en fin
opplevelse med god og oppbyggelig
sang og musikk.
Det samme gjaldt Popy, som
sammen med en gruppe sang og
spilte.
Vi ønsker flere lignende kvelder i
Betania!
Solrun og Reidar Karlsen

Husk årsmøtet i Betania Misjonsforsamling torsdag 3. mars!

Johannes Selstø
Forsamlingsleder

kanskje skjer det i
motsatt rekkefølge. Jeg
snakker med Gud først
“Jeg leser ikke Bibelen.
og lytter underveis til
Gud forventer
Jeg ber Bibelen”.
respons når han taler til hans respons gjennom
bibelordet.
oss. Han er ingen
Dette utsagnet av
nyhetsformidler som
Kari Holmås under
Da handler det ikke
ikke bryr seg om
bønneuken i januar har
Vi kan i våre bønner hvordan budskapet blir om hvor lange avsnitt i
jeg grunnet på. Den
Bibelen jeg må komme
tatt i mot. Han venter
har blitt en god sannhet oppleve det vanskelig
på vårt svar, vår
gjennom. Noen ganger
for meg.
når vi synes Gud ikke
kan det være få ord.
kommentar, vår
svarer. Guds taushet
Kun mannakorn. Andre
Hva er forskjellen på kan oppleves som Guds mening, våre tanker,
vår vilje, vårt samtykke, ganger kan det være
fravær. Vi kan synes
å lese Bibelen og be
lange bibelavsnitt.
den?
han er drøyer for lenge vår tilbedelse.
Antall ord er undermed å svare. Vår
ordnet.
tålmodighet settes på
Bibelen er mer enn
Å lese handler om å
et informasjonshefte.
lytte til et budskap. Jeg prøve.
Den er Guds tale til oss.
Hvilke tanker gjør du
“hører” hva skribenten
Skal tro hvordan Gud Da blir det meningsfylt deg i møte med
formidler. Jeg trenger
opplever det når vi ikke å si at ved å åpne
ikke gi tilbakemelding.
utsagnet: Jeg leser ikke
gir respons på hans tale Bibelen, åpner jeg
Lesing er monolog.
Bibelen. Jeg ber
til oss? Kan vår taushet døren til bønnerommet. Bibelen? Del dine
Enetale. Ingen dialog
med forfatteren.
sette Guds tålmodighet Nå skal jeg lytte til hva tanker med andre.
Gud vil si meg gjennom
Å be handler om å
på prøve? Hvilken
respons gir vi på Guds
ordet og Gud skal få
samtale. Gud og jeg
tale til oss i Bibelordet? respons fra meg. Eller –
veksler mellom å tale
og lytte. Bønn er
dialog. Bønn er
utveksling. Bønn
handler om gjensidighet. Den som snakker
forventer å bli hørt og
få respons.

Er Bibellesningen kun
lesing og ikke bønn?

Ledere i søndagsskolen

Doris Havdahl i samtale med Ingrid
Solem, som er leder i søndagsskolen.

Som alle vet er lillesøndag, søndagsskole og juniorgruppe
stedet der vi driver systematisk trosopplæring for barn i
Betania. Det er i lengre tid vært ønske om å få på plass noen
flere ledere i dette arbeidet. Særlig gjelder dette søndagskolen
og juniorgruppa. For tiden er det mest behov for ledere i godt
voksen alder. Mange i ungdomsforeningen gjør en flott innsats i
barnearbeidet vårt, men det er også verdifullt med ledere av
høyere årgangJ. Så herved er oppfordringen gitt. Ta kontakt
med meg om du er interessert. Jeg kan nås på følgende e-post:
tlovik@nlm.no
Tarjei Løvik
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Eldar Nikolai Almlid
23 år.
Student/Deltidsansatt
IKEA

forkynnelse kan stå i
sentrum.
Jeg ønsker en
forsamling som er åpen
for nye innspill, og
mottakelig for alle
nådegaver kan være i
funksjon.
Alpha er et flott
lavterskelkonsept, som
jeg har god tro på.
Ildrid Ljøkjell
Kiplesund
51 år.
Pedagogisk leder
Bakklandet barnehage.

Da jeg kom til byen for
fire år siden ble jeg
veldig godt mottatt, og
fikk raskt Betania som
åndelig hjem.
Jeg ønsker å være
med å arbeid for at nye
som kommer til forsamlingen vår skal
oppleve det samme.
Jeg har en del
erfaring fra organisasjonsarbeid, og håper å
få nyttegjort dette i
arbeidet i Betania.
Edit Hodne
42 år
Sykepleier

Jeg ønsker å være med
å legge til rette for
fornyelse og vekst. Mitt
ønske er at barn og
voksne i alle aldre skal
få møte Jesus gjennom
forkynnelse/opplæring
og fellesskap i ulike
møtesamenhenger.
Jeg er opptatt av at
de som kommer til
Betania kan finne sin
plass der, og få mulighet
til å bruke sine nådegaver/evner til å tjene i
forsamlingen. Hvordan
det legges til rette for
det er en viktig oppgave
for styret.

Arve Nordtug
58 år
Psykiatrisk sykepleier

Oddrun Tulluan
57 år
Helsesekretær

Jeg ønsker at ordet om
Kristus som diakon får
en god plass hos oss.
Jeg ønsker at vi kan
bevege oss litt mere ut
fra Betania for å nå
andre.
Jeg ønsker å få hjelp
til å leve i Guds Ord og
bli bevart der. En Kristus
-avhengighet!

Jeg ønsker at Jesus
fortsatt må få være i
sentrum i Betania
Misjonsforsamling.
Jeg ønsker at vi må
hjelpe og trøste hverandre som kristen
forsamling.
Jeg mener vi alle har
et ansvar for å få med
oss flere på himmelveien.

Anders Solem
27 år
Byggingeniør

Valg styremedlemmer
Følgende styremedlemmer
har ett års funksjonstid
igjen: Jon Arne Habostad,
Kåre Sekkesæter og Sven
Sæter.
I år skal det til styret
velges to representanter for
to år, og tre vararepresentanter for ett år (herav en
ekstra for Sven Sæter, som
har flyttet).
Kandidater til
valgkomité:

Jeg ønsker at Betania
skal være et sted der
alle kan føle seg
hjemme i et kristent
fellesskap.

Jeg ønsker at Betania
skal være et sted, der
hele familien kan trives,
og der god og solid
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Erlend Gjære, Mari Roen
Hansen, Harald Husby,
Solrun Karlsen. Sigurd Veie,
Frøydis Vestbøstad.
Det skal i år velges tre
representanter for to år og
tre vararepresentanter for
ett år (herav en ekstra for
Vegard Sakseid).
Bjørg Reinås har ett års
funksjonstid igjen.

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”

samarbeidet og se hvilke
muligheter en har for
sammen å nå barn og
foreldre med evangeliet.
Aldersgruppen 2040 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
STRATEGI Det var 14 deltagere på
SAMARBEID
Alphakurset 2009-10.
Strategi for arbeidet i
Kurset oppleves som et
Betania kan ikke tenkes tjenlig redskap til å
isolert fra det som skjer formidle grunnleggende
innenfor det geografiske sannheter om den
området interimsstyret
kristne tro. Det er også
for Region Midt-Norge
en hjelp til samtale om
har definert som
troen og livet med
“Området TrondJesus. Planen var å
heim” (Trondheim,
starte nytt kurs høsten
Klæbu, Malvik, Skaun).
2010, men grunnet for
Styret inviterte i oktober liten påmelding måtte
styrene for foreningene kurset avlyses. Det
på Nardo, Heimdal og
planlegges nytt kurs
Byneset til et møte for å høsten 2011.
avklare aktuelle samSamlivskurset, som
arbeidstiltak og hvordan er et samarbeid mellom
virksomheten kan
Trondheim Frikirke,
koordineres innenfor
Betel, Salem Menighet
dette geografiske
og Betania, samlet i
området. På grunnlag av 2009-10 19 par og 21
disse samtalene har
par i 2010-11. Styret har
Betania invitert til
gjort vedtak om å gi et
samarbeid om Alphasamlivskurs som gave til
kurs fra høsten 2011.
nygifte tilhørende
Styret har hatt samtale
forsamlingen.
med styrer i Spiren
Barnehage for å styrke
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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”.

vandrerne. 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.

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
MISJONSPROSJEKT
Trondheim brann- og
Inntektene fra vår- og
redningstjeneste er det
julebasaren gikk i år til
satt i verk branntekniske
et prosjekt blant
utbedringer som
somalifolket i Filtu/
innebærer at hovedEtiopia. Nærmere
NY SANGGRUPPE
trapperom fra kjeller og
125.000 kroner ble
Frekvens er lagt ned
trapperom fra kjellerstue
oversendt hovedgrunnet manglende
blir egne brannceller.
kontoret. Dette er en
dirigent. En ny gruppe,
Materialkostnadene er
stigning på kr 15.000 fra Sela, med sangglade
ca. kr 110.000. Arbeidet
2009.
jenter er dannet.
vil sluttføres i februar/
Ungdomsforeningen
mars 2011.
har samlet inn kr
HJEMMESIDE Styret vil takke for
110.000 til et
BETANIAPOSTEN
den store dugnadsinnhelseprosjekt i Omo
Betania har fått ny
satsen som er lagt ned i
Rate/Etiopia.
hjemmeside på nettet. I tilknytning til oppussing
tillegg til at denne siden og de branntekniske
TA I MOT FREMMEDE er mer funksjonell i
utbedringer.
På forsamlingsweekforhold til nyhetsstoff, er
Det er fortsatt store
enden i september,
den et tjenlig verktøy for utfordringer knyttet til
temakvelden i oktober
de ulike grupper og
vedlikehold av
og medlemsmøtet i
aktiviteter til intern
bygningen.
november var temaene
informasjon og
knyttet til hvordan vi tar kommunikasjon.
ANDELER I
i mot våre nye landsBetaniaPosten har fem
RISVOLLAN
menn. Vi opplever det
nummer i året og
BORETTSLAG
flerkulturelle fellesskapet sendes til om lag 270
Årsmøtet 11.03.10 gav
berikende. Styret
abonnenter. Den legges styret fullmakt til å
arbeider for å styrke
også ut på hjemmeoverføre andelene i
arbeidet blant innsiden. Solrun og Reidar
Risvollan borettslag til

NLM-Barnehagene 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
Fortsettelse side 6
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Sentralt i Betania står
møtene på både
lørdager og søndager.
Begge dagene er
mange nådegaver
virksomme; forbedere,
teknikere, møteverter,
talere, ledere, kakebakere, forsangere og
musikere, for å nevne
noen.
Nattverd feires hver
måned både på en
lørdag og på en søndag.
Vi ønsker frie vitnesbyrd
velkommen, og ønsket
om å bidra til misjon er
felles. I forsamlingen
finnes dessuten mindre
grupperinger, foreningene, mens ungdommen
er organisert i

såkalte bibelgrupper.
På lørdagene er det
Ungdomsforeningen
som regien, selv om det
er en del av hele forsamlingens arbeid. Vi
har vårt eget styre,
parallelt med forsamlingens overordnede
styre, men vi ønsker på
ingen måte å holde på i
et vakuum for oss selv,
selv om aktiviteten på
mange områder overlapper.
Det er ikke tilfeldig at
mange ungdommer er til
stede også på søndagene, for vi ønsker å
være en del av det store
fellesskapet – å bli
inkludert og knytte

relasjoner til også de
som vi ikke treffer så
ofte på lørdagskvelden.
Jeg tror det finnes et
godt grunnlag for at
relasjonene mellom ung
og “godt etablert” kan
utvikles videre. Kan for
eksempel tjenestegrupper lære noe av
hverandre – kanskje til
og med være beriket av
gjensidig fellesskap?
Kan en bibelgruppe
være vertskap for et
søndagsmøte, mens en
forening stiller med
servering til et lørdagsmøte? Er også de unge
velkomne i en forening?
Og burde Ungdomsforeningen vært represen-

Fortsatt fra s 5

deltatt i arbeidsveiledningsgruppe i regi
av NLM.
Johannes Selstø har
også dette året vært
forsamlingsleder i 100
prosent stilling.

HEIMLOV
Ivar Helland døde 29.
august, 90 år gammel.
Vi lyser fred over hans
minne.

Årsmelding ...
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 MidtNorge 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

tert i forsamlingens
styre?
Videre fokus på området kan begrunnes på
mange måter. Et viktig
perspektiv er hvor det
skal bli av de unge når
de begynner å bli etablerte. Dersom Betania
da har blitt et hjem, tror
jeg det kan være
vanskelig å flytte ut!

representant.

TAKK
Styret kjenner på takknemlighet over å få
være med å virkeligSTYRET
gjøre Guds vilje: Gå ut i
all verden og gjør alle
har hatt 11 møter og
behandlet 120 saker.
folkeslag til Jesu
FRIVILLIGE
Styret har hatt fellesdisipler. Mange har
Arbeidet i Misjonsforomsluttet styret i forsamlingen drives i
møte med styret for
bønn. Styret vil takke
Ungdomsforeningen.
hovedsak av ulønnede
medarbeidere. Gjennom Kjell Erik Wennberg har den enkelte for fellesskap og den tjeneste
ikke møtt i styret
foreninger, bibelgrunnet utenlandssom er utført. Sammen
grupper, komiteer og
skal vi få tjene ut fra de
tjenestegrupper får vi
opphold. Mari Roen
tjene hverandre med
Hansen (1.vararepr) har nådegaver Gud har gitt
møtt fast hele året. Sven oss.
den nådegave og
Sæther har ikke møtt i
utrustning Gud har gitt
Kåre Sekkesæter, formann
oss. Flere har oppgaver i styret i høstsemesteret
Jon Arne Habostad, nestfor.
grunnet flytting. Ildrid
misjonsarbeid som
Mari Roen Hansen
formelt ikke er knyttet til Kiplesund (2. vararepr)
Ildrid Kiplesund
Betania. Mange
har høsten 2010 møtt
Oddrun Tulluan
som fast styremedlem.
pensjonister er medMarit Kløve 1. vararepr.
Marit Kløve (3.vararepr)
arbeidere i GjenbruksJohannes Selstø
butikker.
har i høstsemesteret
Forsamlingsleder
møtt fast i styret som
fungerende 1. vara-
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Februar
Søndag 20. 11:00
Tirsdag 22. 11:30
Lørdag 26. 19:30
Søndag 27. 11:00

Søndagsmøte. Tarjei Løvik. Søndagsskole/Juniorgruppe/Lillesøndag.
Møteverter: Fremsyn.
Formiddagstreff. Asbjørn Reknes.
Betania Ungdomsforening. Tema: Forsoning. Annbjørg Hesselberg.
Søndagsmøte. Johannes Selstø. Søndagsskole/Juniorgruppe/Lillesøndag.
Johanne Vestbøstad, Solveig Sæther m fl. Møteverter: Håpet.

Misjonsland: Kinaregionen

Mars
Torsdag
Lørdag
Søndag
Lørdag
Søndag
Lørdag
Søndag

3. 19:00
5. 19:30
6. 11:00
12.
13.
19.
20.

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

25.-27.
Søndag 27. 11:00
Tirsdag 29. 11:30

Årsmøte Betania Misjonsforsamling (medlemsmøte). Andakt: Jon Arne Habostad.
Betania Ungdomsforening. Tema: Den Hellige Ånd. Ivar Moen.
Søndagsmøte. Ivar Moen. Nattverd. Søndagsskole/Juniorgruppe/Lillesøndag.
Møteverter: Sennepskornet.
Vårbasar.
Storfamiliemøte. Arnhild Sugustad. Møteverter: Gideon.
Betania Ungdomsforening. Olav Pederstad. Nattverd.
Søndagsmøte. Johannes Selstø. Søndagsskole/Juniorgruppe/Lillesøndag.
Møteverter: Godt Håp.
BUF Ski-weekend
Søndagsmøte. Knut Ole Østertun. Søndagsskole/Juniorgruppe/Lillesøndag.
Møteverter: Selam.
Formiddagstreff. Jan B Gravås.

Misjonsland: Indonesia

April
Lørdag
Søndag
Søndag
Lørdag
Søndag
Søndag
Torsdag
Fredag
Søndag

2. 19:30
3. 11:00
3.
9.
10.
17.
21.
22.
24.

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

Betania Ungdomsforening. Tema: Salmenes bok - Jesu salmebok. Inge Andersland.
Søndagsmøte. Johannes Selstø. Nattverd. Søndagsskole/Juniorgruppe/Lillesøndag.
Møteverter: Sarepta.
Påsken i ord og toner. Cantaremos.
Betania Ungdomsforening. Tema: Den gode samtalen. Einar Strøm. Nattverd.
Storfamiliemøte. Ivar Sjaastad. Møteverter: Fremsyn.
Søndagsmøte. Johannes Selstø. Møteverter: Håpet.
Skjærtorsdagsmøte. BUF. Johannes Selstø.
Langfredagsmøte. Johannes Selstø. Møteverter: Sennepskornet.
Påskedagsmøte. Tarjei Løvik. Møteverter: Gideon.

Misjonsland: Peru
Forbehold om endringer - se annonse i Adresseavisen hver lørdag. Se også www.betania-trondheim.no

Betania Ungdomsforenings hederspris 2010 gikk til Erlend Espeland.
Vi er takknemlige for engasjementet hans i styret og flere tjenestegrupper. Erlend viser omsorg for
den enkelte, og er til stede for både unge og gamle.
"La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger." Hebr 10,24
Erlend Andreas Gjære
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Vårbasar i Betania
Lørdag 12. mars kl 18.00
Redaksjon
Johannes Selstø (ansv.)
joselsto@nlm.no
Kjell Ivar Ødegård
kjelio@online.no
Grafisk formgiving
Kjell Ivar Ødegård
Ekspedisjon
Solrun og Reidar Karlsen
Ta kontakt med
forsamlingslederen om
bladet ønskes tilsendt.
Frivillig kontingent betales
til konto 7874 06 42609.
Eget trykk

Betania
Misjonsforsamling
Norsk Luthersk
Misjonssamband
Kontor: Ole L Kolstads veg 2
7088 HEIMDAL
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: Kåre Sekkesæter
Mobil 915 15 044
Betania forsamlingslokale
forsamlingslokale
Griffenfelds gt 2,
7012 Trondheim
Inngang fra Erling Skakkes
gt vest for Kalvskinnsgata
Vaktmester:
Ewa og Kenth Björklund
Telefon 73 52 17 66
Betania Ungdomsforening
Ungdomsforening
Leder: Erlend Andres Gjære
Mobil 906 12 435
Betania Misjonsforsamling
på web:
www.betania-trondheim.no

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.
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!
Kåre Sekkesæter
Formann

Johannes Selstø
Forsamlingsleder

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.
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