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Lørdag 14. januar var
det tillyst dugnad for å
legge mer isolasjon over
himlingen på storsalen i
Betania. Mer enn 10
personer, kvinner og
menn, fra de unge og
vakre til de med noe
mer preg av år som har
gått, møtte opp, inkludert forsamlingslederen. Uniform: Klær
som tåler vask, hodelykt, støvmaske og godt
humør.
Hvis du ikke har gått
trappa opp til vaktmesterleiligheten, videre
gjennom gangen og den
smale trappa opp til
loftet der alle over 1,4m
må bøye seg, og enda
videre gjennom den
trange luka i murveggen
inn til det 200 m2 store,
mørke og støvete loftet
over storsalen, ja, da
aner du ikke hvor guffen
jobb dette var! På grunn
av dette, og med et
realistisk syn på egen
kropp, skulket jeg denne
dagen! I stedet satt jeg
heime og bekymret meg
over om de skulle bli
ferdige til helga, hvor
mange som ville ramle
gjennom himlingen og
ned i salen, osv.

Trondheim, februar 2012

20. årgang

Emil Alfer
(ja, da,
passert 70
år),
opprinnelig
nordtrønder
av første
klasse, var
hovedansvarlig og
arbeidsleder.
Vi snakket
sammen i
telefonen to
ganger
denne
dagen: Emil
ringte i 11tida, og jeg, Bedret isolasjon vil gi reduserte strømkostnader i Betania. Se også notis
pessimisten, på side 2.
med ein tå de onge
bilde av stemningen:
trodde selvsagt at det
karan på ainner sida. Og
var problemer. Men, nei, ”Du skuill ha sjett kor
itj berre dem gjor ein
dæm jobba! Det tok itj
jobben var snart gjort!
lang tid å få isolasjon frå kjæmpejobb, - men
Bare maten som noen
heile gjengen. No har æ
litjsalen og opp på
damer hadde ordnet
himlinga, nei. Så va det verkele trua på
med, skulle fortæres.
ongdomman i Betania.
ei tå daman, itj tå de
Utpå ettermiddagen,
Vi trøngs itj nå my
ailler øngstan,
etter at han hadde
lenger i huskomiteen du
sjukepleier e a. Da det
kommet heim til Ladegjekk som ailler varmast og æ, nei! Det ska
hammeren og fått
dusjet, ringte jeg til Emil fer se, betrudd`a mæ at jammen bli ei bra helg
for å høre mer detaljer. hu ha løst te å bli tømrar no!!”
Jeg er enig med Emil,
da hu va ong. Hu va
Emil befant seg da
åpenbart et godt stykke ytterst utme rafta og låg - jeg synes både unge
og eldre i Betania duger
over skyene, og jeg må på magan å dytta
isolasjon heilt ut der de til litt av hvert!
prøve meg på litt nordva aller trongest. Før ei
trøndersk dialekt i et
Reidar Karlsen
dame!! Likens va det
forsøk på å gi et svakt
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Johannes Selstø
Forsamlingslelder
Betania
Misjonsforsamling

samling.
Jeg kjente på samme
glede og takknemlighet
da jeg nylig var
sammen med foreldre,
barn og ledere i
Vi vil dette semesteret
omslutte barnefamiliene Conzept. Barn og
foreldres hverdag kan
på en spesiell måte
være hektisk. Det er
med forbønn og
ikke selvsagt at foreldre
omsorg. De trenger all
og barn etter endt
den støtte, forståelse
skole- og arbeidsuke
og hjelp vi kan gi.
setter kursen mot
“Ungskogen” vokser i
forsamlingen. Vi gleder Betania for å komme på
oss. Det er vidunderlig barnelag. Vi lurte på
om vi skulle endre dag
å sitte fremme i salen
og høre barnelydene på for å gjøre det lettere?
Nei, de ønsket å
bakerste benk – eller
beholde fredagen som
høre oppbruddet når
samlingsdag. Vi voksne
søndagsskoletrudefikk en god samtale om
lutten spilles og barna
går eller springer til sin arbeidet i Conzept,

mens barna sammen
med lederne stelte i
stand en god kveldskaffe med vafler,
muffins, popcorn og
drikke. Vær med i
takkebønnen for barna,
foreldrene og lederne.
Nå planlegges det å ha
samlingene for den
minste gruppen i
Conzept på Spiren
Barnehage, Risvollan.
Vi håper at flere barn i
nabolaget kan begynne
i barnelaget. Kanskje
kan tidligere Spirenbarn bli med.
Forholdene ligger godt
til rette for at vi kan nå
flere barn med et
spennende og viktig

arbeid. Be om at
arbeidet kan vokse og
gi frukt.
Vi har en god lederstab
i både søndagsskolen,
juniorgruppen og
Conzept. Det er fortsatt
behov for flere voksne
(35+) ledere. Vil du
være med å be om at
nye melder seg til
tjeneste eller at våre
øyne åpnes slik at vi ser
hvem vi kan spørre?
Johannes Selstø

Medlemmer som gir og stiller til dugnad
Det står stor respekt av givergleden til medlemmene i Betania. Totalt kom det inn kr 181 500, 10%
mer enn hva vi hadde bedt om. Innsamlingen finansierer vedlikehold, utskiftninger og energibesparende tiltak.
Huskomiteen har allerede tatt initiativ til dugnad, isolasjonsmattene er plassert der de skal ligge
over himlingen i storsalen. Varmepumpene er delvis skiftet ut og reparert, og hoveddør til leiligheten
til vaktmesteren er isolert og reparert.
Når vi satte oss et mål for innsamlingen på kr. 165 000 var dette fundert i et kostnadsestimat for
arbeidet som skulle utføres. Så langt vi nå har oversikt over kostnadene som er påløpt, ligger vi
under budsjett.
Styret er glad og takknemmelig for det ansvar forsamlingsmedlemmene tok inn over seg. Det
viser at det er vilje til å ta et økonomisk løft, og ikke minst viser det også at vi har en forsamling med
ansvarsbeviste medlemmer som tar et praktisk ansvar ved å utføre arbeidet som måtte gjøres.
En stor takk til dere alle!
Styret i Betania Misjonsforsamling
Kåre Sekkesæter, styreleder

BetaniaPosten 01/2012 ‐ side 2

generasjoner inkludert
barna kan trives, og at
det kan føre til økning
av antall barn.

barna få være viktige.
Jeg ønsker å
tilrettelegge lokalene
våre slik at de er tjenlige
for virksomheten.

Jorunn Hjørdis
Bakeng

Anne Mette
Gunnes Waterloo

43 år
Ufør

Jeg ønsker at Betania
skal være ei raus forsamling, som har tilbud
for alle aldersgrupper.
For meg er det viktig at
vi som forsamlingsmedlemmer får nye
møter med Jesus – og
at vi bruker vårt engasjement til å få med oss
nye på himmelveien.

Janne Grete
Amundal Høivik

31 år
Revisor

Jeg ønsker å bli bedre
kjent med Betania fra
"innsiden". Jeg ønsker
å representere barnefamiliene i styret, og å gi
et bidrag av meg selv til
forsamlingen.

27 år
Pedagogisk leder
Spiren barnehage
Sigurd Veie

57 år
Jurist, kontroller
Husbanken
Jeg ønsker å legge til
rette for at småbarnsfamilier skal oppfatte
Betania som et godt
åndelig hjem for sin
familie. Jeg ønsker
avklaring av spørsmål
om lokaler for Betaniaforsamlingen framover.

Jeg ønsker at Betania
først og fremst skal
være en forsamling der
vi får næring til troen
gjennom god og
engasjerende
forkynnelse. Vi trenger
fortsatt å utvikle
fellesskapet mellom
generasjonene i Betania,
så de som vokser ut av
BUF og barnefamilier har
en god grunn til å bli
værende i forsamlingen.

Orden og ryddighet

Edit Hodne

42 år
Sykepleier

Jeg ønsker at Betania
kan være en åpen
forsamling, der det er
åpenhet for mye måter å
tenke på, samtidig som
forsamlingen og forkynnelsen er tuftet på
bibelsk troverdighet.
Jeg ønsker at alle
nasjonaliteter og

Arne Kløve

54 år
Tannlege

Jeg tenker at vi skal
fortsette å bygge opp
det gode kristne
fellesskapet i
forsamlingen på en
måte som inkluderer
alle aldersgrupper.
ønsker å støtte barneog ungdomsarbeidet, la

Vi er mange brukere av Betania. Vi samles til
gruppemøter, komitéer, sangøvelser, styremøter
og mange offentlige arrangement. Det er fort
gjort å forlate lokalet uten å tenke på hvordan vi
forlater det. Er lysene slukket i alle rom? Er bord
og stoler på plass? Er bordene vasket slik at ikke
neste bruker trenger å finne fram vaskekluten
før det tas i bruk? Tørket vi opp på gulvet etter
alle smulene eller papirbitene som datt ned?
Husket vi å låse døren?
Stort sett fungerer dette bra, men det er et
forbedringspotensiale. La oss hjelpe hverandre
med disse enkle sakene.
Møteledere og ledere i de ulike grupper har et
spesielt ansvar for at lokalet forlates i ønsket
stand.
Styret i Betania Misjonsforsamling
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Betania Misjonsforsamling har 131 medlemmer i alder 0 til 91
år. Det er en berikelse å
tilhøre et kristent fellesskap som representerer
fire generasjoner. Hver
generasjon har behov
for sitt eget lille fellesskap, samtidig som vi
tror at det er usunt for
gudslivet og arbeidet i
Guds rike dersom
generasjonene isolerer
seg i forhold til hverandre. Vi er takknemlig
for at vi i Betania opplever at generasjonene
møtes på tvers av aldersgrensene. Dette vil
vi ta godt vare på.

net en turgruppe der
målsettingen var å få
med yngre pensjonister
og innvandrere. Oppslutningen om dette tiltaket var for liten til at
dette ble videreført i
høstsemesteret.

Formiddagstreffet

semester hadde som
tema: “Glade givere” og
“Kjerneverdier i NLMs
personalarbeid”. Olav
Vestbøstad og Irene
Sandberg deltok.

Torsdagskaffeen er et
nytt tiltak initiert av
unge voksne. Samling
én gang i måneden i
kjellerstuen. Opplegget
er uformelt med kaffe,
kaker, samtale og et ord
for kvelden. Flere inviterer med seg venner som
ikke tilhører forsamlingen.

KURS OG SEMINAR

Alphakurset måtte avlyses grunnet for få påmeldte.

Samlivskurset, et
samarbeid mellom
Trondheim Frikirke,
Betel, Salem Menighet
og Betania, samlet i
2010-11 21 par og i
2011-12 27 par. Syv par
tilhørende forsamlingen
fikk samlivskurset som
bryllupsgave fra Betania.

Seminaret “Korsets
gjenopprettelse av det
sanne jeg” ble arrangert
i samarbeid med Frikirken, Betel og Kristent
Møteuken i januar med Fellesskap. Stein Solberg
Ivar Moen (i regi av
fra Living Water deltok
ungdomsforeningen) og sammen med Karl Rune
MØTER OG ANDRE
oktober (samarbeid mel- Nilsen.
ARRANGEMENT
lom Misjonsforsamlingen
Søndagsmøtet samler og ungdomsforeningen) Lederkurs for gruppealle generasjonene og er med Agne Nordlander
og foreningsledere samsammen med lørdags- var gode samlinger.
let mellom 10 og 15 delmøtet i regi av ungtagere, hovedsakelig fra
Sangkveldene
før
domsforeningen hovedUngdomsforeningen.
påske og jul forbere- Hovedtema: Bygge småsamlingene i uken. Det
der oss til høytidene og
har vært en nedgang i
gruppefellesskap. Styret
oppslutningen dette året oppleves berikende.
ser behov for en beTemakveldene i
i forhold 2010. Antall
visstgjøring av lederoppfebruar og november
nattverddeltagere viser
gaven i smågruppefelsatte på fokus:
det samme. De siste
lesskapene og ønsker å
fem årene viser stabilitet “Relasjonsbygging – et
utruste og støtte de som
steg på veien til å nå
i fremmøte. Møtelederhar denne oppgaven.
nye for Kristus” v/Mildrid
gruppene i samarbeid
Wiik og “Dette har livet
med styrene arbeider
FORSAMLINGSWEEKkontinuerlig med at mø- lært meg” v/Svanhild og ENDEN
Bjørn Enstad.
tene skal ha så god
ble i år lagt til Hållandsramme og godt innhold Ledersamlingene i
gården i Åre (Sverige),
som mulig.
hvor vaktmesterparet i
begynnelsen av hvert
samles siste tirsdag i
måneden. Flere eldre
uttrykker takknemlighet
for disse møtene. Det
ble i vårsemesteret dan-

Jesu tid ble vi tatt med i
fortellingen om Jesu inntog i byen palmesøndag
til hans død og oppstandelse.
ARBEID BLANT BARN
OG UNGE

Søndagsskolen og
juniorgruppen er

viktige arbeidsredskap i
trosopplæringsarbeidet.
En stabil ledergruppe
med studenter og et par
voksne gjør et godt
arbeid. Ledergruppen
har uttrykt behov for
flere voksne ledere.
Vi registrerer en større
ustabilitet i oppmøtet
blant barna enn
tidligere.
Conzept annenhver
fredagskveld er for barn
fra 1. til 10. klasse. De
er delt i to grupper.
Eldste gruppen har
dette året vært liten
med 2-3 deltagere.
Ledergruppen i samarbeid med styret ser på
muligheten for å flytte
denne aktiviteten til
Risvollan og nytte lokalene til Spiren Barnehage. Dette vil gi mulighet til å nå nye barn i
nærområdet der aktiviteten foregår. Det vil
også være et tilbud til
de barna som slutter i
Spiren Barnehage i
6-årsalderen til fortsatt
ha kontakt med NLMs
barnearbeid.

Betania har tjenestegjort
i flere år som kokke og
forstander. 40 deltagere
i alder 35 til 86 år. Gjen- SANG OG MUSIKK
nom en modell av Jeru- Forsamlingen har to
salem slik byen var på
flotte kor. Cantaremos,
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med cirka 20 medlemmer i alder 20 -60, har
hatt hovedansvar for Vi
synger julen inn. Korets
dirigent Elisabeth
Bekken Hauger sluttet
ved årsskiftet. Styret vil
takke for den gode
måten hun har ledet
koret på. Bente Sjøbakk
har overtatt oppgaven
for en kortere periode.

Sela, en gruppe på 8-10
damer/studenter, har
gledet oss med god
sang på flere arrangementer. Ungdomskoret
Frekvens ble lagt ned i
2010. Midler (ca. kr
20.000) som stod på
konto, vil bli brukt til
utstyr som styrker
sangen og musikken i
forsamlingen.

MISJONSPROSJEKT
Inntektene fra vår- og
høstbasaren gikk i år til
misjonsarbeid i Mali og
Japan. Det kom inn
netto kr 128.382.
Ungdomsforeningen
nådde sitt misjonsprosjektmål med å
samle inn kr 140.000 til
arbeid blant unge i
Japan.

summen for Betanias to
andelsleiligheter direkte
til Risvollan Borettslag.
Alle driftskostnader/
løpende vedlikehold og
utgifter som måtte
komme i tillegg til
ordinær husleie, dekkes
av NLM-Barnehagene
AS. Betania Misjonsforsamling står fortsatt
som juridisk eier av to
andeler i Borettslaget.

INNVANDRERE
Styret søkte Trondheim
kommune om kr 30.000
fra frivillighetsmilllionen
til innkjøp av tolkeutstyr.
I begynnelsen av 2011
fikk vi melding om at kr
10.000 var bevilget. En
liten gruppe tok initiativ
til å samle medlemmer i
forsamlingen til samtale
om hva vi kan gjøre for
våre nye landsmenn.
Styret arbeider videre
med denne saken og
regner med en avklaring
av løpet av 2012

BYGGET BETANIA

En komité nedsatt av
styret har vurdert den
bygningsmessige
tilstand av huset
Betania. Komiteen ble
bedt om å vurdere kortsiktige tiltak, og tiltak
m.t.p. at huset skulle
fungere som bedehus i
nye 10 år. Komiteen
konkluderte med at de
OMRÅDET
totale kostnadene ville
TRONDHEIM
bli kr 570.000 forutsatt
omfatter i NLM Region
900 dugnadstimer.
Midt-Norge arbeidet
Strakstiltak ble vurdert
knyttet til Nardo Bedetil kr 115.000. I tillegg
hus, Misjonssalen på
UTSENDINGER
kom nye utedeler til
Heimdal, misjonsvarmepumpe på kr
Vi kjenner et spesielt
foreningen på Byneset
ansvar for de utsending- 50.000. Disse tiltak er
og Betania Misjonsforsamling. Etter initiativ ene som har tilhørighet i allerede/vil bli iverksatt i
løpet av ett år.
forsamlingen. Ved
fra styret kalte regionutgangen
av
2011
er
leder inn til et møte med
Det er ikke fattet vedtak
Silje Ødegård i
styrene for misjonsom de foreslåtte større
Mongolia, familiene
foreningene på Nardo
tiltak som nytt kjøkken i
Hege og Jan Dalhaug,
og Heimdal for å se på
hovedetasjen, ny skyvemulige samarbeidstiltak. Marianne og Steinar
dør mellom storsal og
Grunnet forventet store Hole i Kinaregionen.
lillesal, utvendig oppusFamilien Oddbjørg og
kostnader knyttet til
sing/maling.
Sigfred Kiplesund kom i
bygget Betania ønsket
Tanken om å selge
sommer hjem fra Mali.
styret å se på muligbygget og kjøpe nye
De er bosatt i Stjørdal.
hetene for eventuelle
lokaler har vært foreøkonomiske besparelser
slått på medlemsmøter.
ANDELER I
og felles satsing i
Det er antydet en verdi
RISVOLLAN
misjonsarbeidet ved
på bygget til seks millioBORETTSLAG
sammenslåing av
ner kroner. Et eventuelt
virksomheten i området. Det er inngått ny leiesalg ligger noe frem i
kontrakt med
Det er ikke grunnlag i
tid.
NLM-Barnehagene AS
nærmeste fremtid å gå
Etter pålegg fra
der
de
fra
1.
januar
videre med denne
Trondheim brann- og
2012 betaler leiesaken.
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redningstjeneste ble det
satt i verk branntekniske
utbedringer som innebærer at hovedtrapperom fra kjeller og
trapperom fra kjellerstue
blir egne brannceller.
Arbeidet ble begynt i
2010 og sluttført i mars
2011.
Styret vil takke for den
store dugnadsinnsatsen
og økonomisk støtte
som er lagt ned i tilknytning til vedlikeholdsarbeidet
FESTKOMITÉ
Det har dette året ikke
vært egen festkomité.
Styret vil takke gruppen
som tok ansvar for
samlingsfesten og julefesten. Styret har hatt
ansvar for servering på
medlemsmøtene. Styret
ser behov for at denne
tjenesten knyttes til en
egen komité(er).
ØKONOMI
Det er kjøpt inn ny
bankterminal, prosjektør
og kopimaskin.
Innsamlingsaksjonen i
desember til vedlikehold
av bygget Betania innbrakte kr 181.500. Det
var 16.500 kroner mer
enn målsettingen. Takk
til den enkelte giver.
Regnskapsrapport blir
lagt fram på årsmøtet.
ANSATTE
Ewa og Kenth Björklund
er vaktmester. Tarjei
Løvik var frem til 31. juli
ansatt som BU-leder i
100 prosent prosjektstilling. Stillingen ble
forlenget ett år med 50
prosent i Betania og 50
prosent i regionen.
Fortsettelse side 6

STYRET
Arve Nordtug og Oddrun Tulluan har ett år igjen
av sin funksjonstid i styret.

komitéen. De som i år går ut av valgkomitéen er
Bjørg Reinås, Vegar Sakseid, Sigurd Veie
(1. vararepresentant), Harald Husby (2. vararepresentant) og Erlend Gjære (3. vararepresentant).

De som går ut av styret er Jon Arne Habostad,
Kåre Sekkesæter og Sven Sæther, Ildrid Kiplesund
Valgkomitéens forslag:
(1. vararepresentant), Anders Solem (2. vararepErlend Gjære, Harald Husby, Svein Olav
resentant) og Edith Hodne (3. vararepresentant.)
Kiplesund og Liv Melland Nordtug.
Valgkomitéens forslag:
Jorunn Hjørdis Bakeng, Edit Hodne, Janne
Grete Amundal Høivik, Arne Kløve, Sigurd
Veie og Anne Mette Gunnes Waterloo.
Det skal velges tre representanter for to år og to
vararepresentanter for ett år.

Skal velges to representanter for to år og to vararepresentanter for ett år.

VALGKOMITÉ

Valgkomitéens forslag:

Solrun Karlsen, Frøydis Vestbøstad og Mari Roen
Hansen har ett år igjen av sin funksjonstid i valgFortsatt fra side 5

Årsmelding …
Johannes Selstø er
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 de
nådegaver og den
utrustning Gud har gitt
oss. Flere av medlemmene er medarbeidere i
to av NLMs gjenbruksbutikker i regionen.
Jorunn Hjørdis Bakeng
sluttet som kasserer
etter årsoppgjøret for
regnskapet i 2010.
Styret vil takke for den
faglige dyktighet og
trofasthet hun har vist.
Takk til Kari Sirianna
Sæter som svarte ja til
å ta over kasserer-

REVISOR
Hans Olav Sekkesæter har vært revisor i 2011.
Revisor velges for ett år.

Hans Olav Sekkesæter.

oppgaven.
HEIMLOV
Ulla Utstrand Bjørseth
døde 6. mai, tre dager
før hun ville fylt 80 år.
Magnar Nakken døde
23. mai, 93 år gammel.
Vi lyser fred over deres
minne.
STYRET
har hatt 10 møter og
behandlet 96 saker.
Styret har hatt fellesmøte med styret for
Ungdomsforeningen,
ledergruppene i
Conzept, Søndagsskolen
og avviklingsstyret for
Frekvens.
Sven Sæther har ikke
møtt i styret i høstsemesteret grunnet
flytting. Ildrid Ljøkjell
Kiplesund (1.
vararepresentant) har
høsten 2011 møtt som
fast styremedlem.
Anders Solem (2.
vararepresentant har i

Søndags‐/
høytidsmøter
Nattverd‐
deltagere
Lørdagsmøter
Temakvelder
Årsmøte
Medlemmer
Fødte
Døpte i Betania
Døde
Foreninger
Bibelgrupper

2011

2010

2009

2008

76,3

83

77,8

68,4

200
7
74,8

61,8

69

64,4

61,3

63,3

42,7
39
51
131
2
2
2
9
8

49,7
34,5
52
126
3
2
1
10
8

50,3
45
54
137
3
2
2
10

49,3
43
54
139
2
1
4
12

43,9
40,5
51
132

5
13

Statistikk Betania Misjonsforsamling 2007-2011

høstsemesteret møtt
fast i styret som 1.
vararepresentant. Edit
Hodne har møtt som
vararepresentant ved
forfall.

kall til å tjene ham.
Kåre Sekkesæter
Formann
Oddrun Tulluan
Nestformann
Jon Arne Habostad

TAKK
Styret vil takke den
enkelte for fellesskap og
den tjeneste de har
utført. Sammen takker
vi Gud for hans nåde og
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Ildrid Ljøkjell Kiplesund
Arve Nordtug
Anders Solem

Februar
Lørdag 18. 19:30
Søndag 19. 11:00
Lørdag 25. 19:30
Søndag 26. 11:00
Tirsdag 28. 11.30

Betania Ungdomsforening. Johannes Selstø.
Søndagsmøte. Johannes Selstø. Søndagsskole (S)/Juniorgruppe (J).
Møteverter (M): Sennepskornet.
Betania Ungdomsforening. Knut Ole Østertun.
Søndagsmøte. Olav Vestbøstad. S/J. M: Gideon.
Formiddagstreff. Irene Sandberg.
Misjonsland: Tanzania

Mars
Fredag 2.
Lørdag 3.
Lørdag 3.
Søndag 4.
Torsdag 8.
9.-11.
Søndag 11.
Tirsdag 15.
Lørdag 17.
Søndag 18.
Lørdag 24.
Søndag 25.
Søndag 25.

12:00
10:00
19:30
11:00
19:00
11:00
11.30
17:00
11:00
19:30
11:00
19:00

Seminar: Familien og fundamentene. Øivind Benestad og Lill May Vestly.
Seminar: Familien og fundamentene. Øivind Benestad og Lill May Vestly.
Møte. Øivind Benestad.
Søndagsmøte. Johannes Selstø. Kretskoret. Nattverd. S/J. M: Godt Håp.
Årsmøte Betania Misjonsforsamling.
Betania Ungdomsforening: Skiweekend.
Storfamiliemøte. Johannes Selstø. M: Selam.
Formiddagstreff på Misjonssalen, Heimdal. Else Marie Bekkelund.
Vårbasar.
Søndagsmøte. Johannes Selstø. Anette og Camilla Drønen. S/J. M: Sarepta.
Betania Ungdomsforening. Tarjei Løvik.
Søndagsmøte. Johanes Selstø. S/J. M: Fremsyn.
Påsken i ord og toner. Te Deum og Cantaremos.
Misjonsland: Kenya

April
Søndag 1.
Torsdag 5.
Fredag 6.
Søndag 8.
Lørdag 14.
Søndag 15.
Torsdag 19.
Fredag 20.
Lørdag 21.
Søndag 22.
Tirsdag 24.
Lørdag 28.
Søndag 29.

11:00
19.30
11:00
11:00
19:30
11:00
19:00
19:00
19:30
11:00
11.30
19:30
11:00

Søndagsmøte. Johannes Selstø. Nattverd. M: Håpet.
Nattverdmøte. Johannes Selstø.
Langfredagsmøte. Johannes Selstø. M: Sennepskornet.
Høytidsmøte. Tarjei Løvik. M: Gideon.
Betania Ungdomsforening. Egil Grandhagen.
Misjonsfest. Egil Grandhagen. S/J. M: Godt Håp.
Møteuke. Thor Fremmegård.
Møteuke. Thor Fremmegård.
Møteuke. Thor Fremmegård.
Søndagsmøte. Thor Fremmegård. S/J. M: Selam.
Formiddagstreff.
Betania Ungdomsforening.
Storfamiliemøte med søndagsskolen. M: Fremsyn.
Misjonsland: Mongolia

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

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
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
Leder: Erlend Andreas Gjære
Mobil 906 12 435

Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag
8. mars kl 19.00 i Betania. Stemmeberettiget på årsmøtet er medlemmer
over 15 år som har betalt medlemskontingent for 2011 eller 2012.
Vi begynner årsmøtet med et måltid mat. Registrering til årsmøtet skjer
før kl 1930. Du kan da også betale medlemskontingenten for 2012.
Etter maten vil Kåre Sekkesæter 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

Sakliste for årsmøtet
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, v/forsamlingsleder.
7. Presentasjon og godkjenning av regnskapet v/kasserer.
8. Presentasjon av budsjettet v/kasserer.
9. Valg av styre, valgkomité, revisor.
10. Møteleder informerer om huskomité som styret har oppnevnt, basert
på valgkomitéens forslag.
11. Presentasjon av valgresultatet v/valgkomitéens formann.
12. Orienteringssaker.
13. Samtale om arbeidet.
Forsamlingsleder innleder over temaet: Legg ut på dypet og kast ut
garna til fangst.
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