Årsmelding for Betania Ungdomsforening
2010

For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i
styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med økonomisk støtte, men ikke minst
med praktisk hjelp og tilstedeværelse i foreningen. Som lemmer på Kristi kropp har hver og en sin
viktige funksjon. Aller mest vil vi rette vår takk til Gud for Hans rike velsignelse, og for Hans store
nåde i Jesus Kristus. Vi ser frem mot et nytt år med BUF, og ber om at Gud fortsatt må velsigne alle
som er en del av BUF, og det arbeidet som drives der.

«La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.»

Hebreerne 10,24

Styret
Det har i 2010 blitt avholdt 11 styremøter der det er blitt behandlet 77 saker. Referatene fra
styremøtene er blitt publisert på betania-trondhiem.no. I tillegg til drift av BUF har styret dette året
hatt spesielt fokus på strategiarbeid etter initiativ fra Tarjei Løvik. Dette har munnet ut i et
strategidokument som styret har arbeidet videre med å følge opp. I strategidokumentet er det satt
fokus på tre hovedsatsningsområder:

 Utrustende lederskap
 Nådegavebasert tjeneste
 Varme relasjoner

Styremedlemmer vår 2010:

Leder:

Erlend Andreas Gjære

Nestleder:

Hanna Marie Volle

Kasserer:

Kristoffer Stige

Sekretær:

Erlend Espeland

Misjonsprosjektansvarlig:

Anne Gørill Berntsen

1. vararepresentant:

Jacob Hauge

2. vararepresentant:

Petter Semb

Barne- og ungdomsleder:

Tarjei Løvik

Forsamlingsleder:

Johannes Selstø

Styremedlemmer høst 2010:

Leder:

Erlend Andreas Gjære

Nestleder:

Jacob Hauge

Kasserer:

Kristoffer Stige

Sekretær:

Erlend Espeland

Misjonsprosjektansvarlig:

Hanna Marie Volle

1. vararepresentant:

Ann Helen Stenberg

2. vararepresentant:

Eldar Nikolai Almli

Barne- og ungdomsleder:

Tarjei Løvik

Forsamlingsleder:

Johannes Selstø

Lørdagsmøter
Lørdagsmøtene utgjør hoveddelen av arbeidet i BUF. Det er på disse vi samles om forkynnelse og
fellesskap ukentlig. Dette året har det være arrangert 35 lørdagsmøter. På de 27 møtene der
oppmøte har vært notert har det i gjennomsnitt vært møtt opp 50 stykker. Det har på det meste vært
103 og på det minste 35 oppmøtte. For det meste har det første møtet i måneden vært
undervisningsmøte, med spesielt fokus på undervisning om et på forhånd oppsatt tema. Hver tredje
lørdag i måneden har det vært nattverdsmøte, i tillegg til at det har vært forrettet nattverd på ski- og
høstweekend. Siste møte i måneden har vært stormøte, med ekstra fokus på å ha et program med lav
terskel for nye i BUF. I forbindelse med disse møtene har også kafégruppen arrangert kafé etter
møtet. Våren '10 startet en ordning med at bibelgruppene tok ansvar for sosialt opplegg etter noen
av møtene, og dette var så vellykket at det ble videreført i høstsemesteret. Ellers har det vært sosialt
opplegg av noe slag etter de aller fleste lørdagsmøtene dette året. Dette har vært veldig viktig tilbud
for å fremme et godt miljø i BUF, og som mange har uttrykt at de setter stor pris på.

Andre arrangementer
Skiweekend ble arrangert 5.-7. mars på Oppdal Menighetshus med 44 deltakere. Tarjei Løvik var
satt opp som taler, men ble sykemeldt- Jostein Høivik stilte opp som vikar på kort varsel.
Høstweekend ble arrangert 17.-19. september på Vassfjellekapellet med ca. 35 deltakere. Tarjei
Løvik og Hanna Marie Volle delte på å tale. Vi ønsker å takke komiteene for det viktige arbeidet de
har lagt ned for å arrangere disse.

BUF har vært med å arrangere to møteserier i 2010. 11.-14. februar hadde BUF ansvar for en
møteserie med Ivar Moen som taler. 27.-31. oktober arrangerte vi sammen med
misjonsforsamlingen en møteserie med Gunnar Elstad som taler. Møteserier er en viktig del av
arbeidet, og mange opplever det som godt å kunne høre ekstra mye forkynnelse i noen dager.

BUF bidro til feiringen av 17. mai i Betania med opplegg for barna og kafé til inntekt for
misjonsprosjektet. Vi bidro også til misjonsbasaren som ble avholdt 13. november.

Som en avslutning på året ble det 11. desember tradisjonen tro arrangert adventsfest, i år med ca. 60
deltakere. Det har vært svært mange gode tilbakemeldinger på årets adventsfest, og vi ønsker å
takke komité og konferansierer for et utmerket arrangement.

Ansvarsgrupper
Ansvarsgruppene er selve ryggraden i arbeidet i BUF. Det er her det meste av den vanlige driften
har foregått, og det er medlemmene i ansvarsgruppene som har sørget for at det har gått veldig greit
å arrangere lørdagsmøter i 2010. Vi vil gjerne rette en stor takk til alle gruppene for det gode og
viktige arbeidet de har gjort.

Bønnegruppas rolle ble forandret en del i løpet av våren etter at alle medlemmene var byttet ut. Den
har i hovedsak hatt ansvar for utvidede bønnemøter i forkant av lørdagsmøtene.

Forsanger- og kompguppa har hatt ansvaret for komp og forsangere til lørdagsmøtene. Det har vært
forsangere med på de aller fleste lørdagsmøtene dette året.

Kafégruppa arrangerer kafeen Kåffiania ca. en gang i måneden etter et lørdagsmøte. Dette er et
viktig sosialt tiltak som blir satt veldig stor pris på. Driften av kafeen bidro også med et overskudd
på ca. 5000 kr. til misjonsprosjektet.

Lydgruppa og skjermgruppa har hatt ansvaret for henholdsvis det tekniske med lyden og
storskjermen under lørdagsmøtene. Mange av medlemmene har også stilt opp og hatt disse
oppgavene på andre arrangementer.

Møteledergruppa har i 2010 bestått av fire møteledere. Disse har hatt et koordinerende ansvar ift.
det enkelte lørdagsmøte, og har ledet møtene fra scenen.

Møtevertgruppa er forholdsvis ny, og har blitt mer organisert med egen leder i løpet av året.
Møtevertene har ansvar for å ønske folk velkommen til lørdagsmøtene i døra, og for å ta inn og telle
opp kollekt.

Webgruppa har ansvar for vår del av driften av nettsidene våre. De har gjort en viktig jobb med
administrasjon og å fylle den med innhold.

Misjonsprosjekt
BUFs misjonsprosjekt i 2010 var Omo Rate helseprosjekt i Etiopia. Midlene som har blitt samlet
inn har vært med å dekke drift av klinikker og forebyggende arbeid som vaksinering,
grunnleggende helseundervisning og ernæringsundervisning. Målet for prosjektet var 110000 kr.,
og da året var omme var det samlet inn 114.746,50 kr. Pengene er i hovedsak samlet inn gjennom
kollekter på lørdagsmøtene, men også kafé på 17.-mai, Kåffiania og Grand Prix-kveld har bidratt.

Bibelgrupper
Gjennom bibelgruppene tilbyr BUF mindre sammenhenger enn lørdagsmøtene for kristent
fellesskap. Vi tror dette er et veldig viktig tilbud. Det var i 2010 åtte eller ni bibelgrupper tilknyttet
BUF. At vi har opplevd en vekst i antall bibelgrupper er veldig gledelig.

betania-trondheim.no
BUF startet året med en forholdsvis ny nettside. Da det ble klart at Betania Misjonsforsamling
planla å fornye sine nettsider, ble det bestemt at BUFs sider skulle integreres i disse. Dette er blitt
gjennomført slik at virksomheten i Betania på nett er samlet på betania-trondheim.no, der BUF har
sitt eget område. Denne nettsiden er blitt en hovedkanal for informasjon til medlemmene, som er på
vei til å ta over for mailinglistene som har vært brukt tidligere.

For styret

Erlend Espeland
Sekretær

