ÅRSMELDING FOR 2016
LILLESAND BAPTISTMENIGHET
MINNEORD
Vi minnes venner som fikk heimlov i 2016:
Ellen Solveig Mæbø, født 28.12.1926, død 21.03. Ellen kom fra Vestre Toten. Vokste opp i
en kristen heim der og kom til bevisst tro på Herren da hun var 19 år gammel. Hun tok
utdanning som sjukepleier. Arbeidet et par år på misjonshospitalet i Belgisk Kongo. Og siden
ved sjukehus i Gjøvik, Tønsberg, Prestseter og Lier. Hun ble gift med Alfred Mæbø fra Justøy
og bosatte seg der. Ble overført som medlem fra Raufoss Baptistmenighet til Lillesand i 1979.
Vi kjente henne som et varmt, stillferdig, trofast og våkent medlem, alltid opptatt av Israels
plass i det profetiske ord. Hun ble gravlagt fra Justøy kapell 1.april. Undertegnede forrettet.
Arvid Larsen, 15.08.1959, døde 22.10. Arvid meldte seg inn i Lillesand Baptistmenighet den
14.mars i 2016. Han hadde vært troende i mange år og vært medlem i Filadelfia. Arvid hadde
fått en alvorlig diagnose. Og kjempet tappert mot sjukdom og lidelse. Også i tro på
guddommelig helbredelse. Han hadde så mange oppmuntrende hilsener å gi oss i fellesskapet.
Og manet hver enkelt av oss til å ha det dype, frigjorte og personlige samfunn med Herren.
Han ble gravlagt fra Vestre Moland kirke fredag 28.oktober.
Kristin Tandberg, 18.03.1956, død 29.05. Hun var en kjær venn av menigheten. Ble gravlagt
fra Vestre Moland kirke 08.6. Det var en ære for undertegnede å forrette i begravelsen.
Arnulf Karlsen, 31.07.1938, død 03.12. Gravlagt fra Høvåg kirke 14.12. Ektemann til
Torunn Karlsen. Var sjuk i mange år. Alltid opptatt med å støtte og oppmuntre Torunn til
ansvar og tjeneste i menigheten.
Vi lyser fred over deres gode minne
MENIGHETSRÅDET
har i 2016 bestått av Barbra Dønnestad Michaelsen, nestleder, sekretær og hjelpekasserer,
Torunn Karlsen (kasserer), Unn Vigdis Mikkelsen, Kari Aanundsen, Jan Hunstad og forstander.
Varemedlem: Ruth Larsen.
Rådet har vært samla til i fem møter. Hos Unn Vigdis, hos Ruth, hos Jan og i Betel. Alltid i en
god og åpen atmosfære!
MENIGHETSMØTER
Vi har hatt fem menighetsmøter i Betel i 2016, inkludert årsmøtet den 17. februar. Aktuelle
saker behandlet. Orientering om den økonomiske situasjon og om medlemsregister-status.
Møtene er også i 2016 holdt i en god og konstruktiv ånd. Og med noe skiftende oppslutning:
Gjennomsnittlig 18,4. Vi er glade for alle som både vil og kan delta i menighetsmøtene. Alle
har vi noe å bidra med. Takk til Per som alltid stiller så villig ved kaffetrakteren!
VIRKSOMHETEN
Ved utgangen av år 2014: 130 medlemmer (7 inn, 3 ut i 2014)
Og ved utgangen av 2015: 126 medlemmer (7 ut, 3 inn i 2015)
Ved utgangen av 2016:
124 medlemmer (5 inn, 7 ut i 2016)
Nok en gang ser vi tilbake på et aktivt arbeidsår. Gleder oss over:

Én person lot seg døpe (M. H.). (Men ser gjerne at fleire vil det!)

Gudstjeneste nesten hver eneste søndag. Gode samlinger. Vel 20 til 40 deltakere.
Preken-medarbeidere fra ulike «båtlag». Og mange og flotte sang- og musikk-krefter,
ingen nevnt, ingen glemt.

Stille andakt hver søndag i sommerferien.

Varmestue hver annen onsdag, bortsett fra del av januar, desember og sommer. Gode
og trofaste venner står på her i ulike tjenester!

Beteldanserne som har vært samlet på torsdager. Og har deltatt i Gudstjenesten 5.juni
og 27.november. Takk til lederne Siriwan Ditkrathok og Stine Søhagen og til trofaste
voksenledere der.

I noen mandager har vi annonsert åpen dør for bønn i Betel. Takk til Torunn Karlsen!

Kvinnemisjonens samling blir for det meste holdt heime hos deltakerne.

«Betelvennene» har hatt flere sang- og musikkøvelser. Takk til dyktige ledere der!
Koret har deltok i felles Gudstjenesten i Lillesand kirke i januar. Og har deltatt i møter
i Blå Kors og KK i Kristiansand.
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Av enkeltsamlinger nevnes bl. a.:
Felles Gudstjeneste i Lillesand kirke 24.januar. Og på Havnetomta 26.juni.
Det legges ned mye arbeid også i planlegginga av disse felles-møtene. Nytt båtlag med oss er
Lillesand Misjonskirke. Vi har et åpent og godt samarbeid med hverandre.
Påskefesten i fullsatt Varmestue 23.mars.
Betelbasaren, holdt den 19.november. En god og kontaktskapende samling for liten og
stor. Takk igjen til Ruth, Tone Lise i Tøystua og Laila - og andre som bidrar!
Vi sang julen inn i Gudstjenesten søndag 27.november. Også sammen med Betelvennene og
Beteldanserne.
Julegudstjenesten julaften, med Wenche Knudsen. Datter Hanna Karen leste juleevangeliet,
datter Signe Antonie styrte musikk og bildeskjerm. Og Julia Oseland spilte violin, sammen med
mamma Gunn Lisbeth og morfar Oddvar Løvdahl. Himmelen var åpen over oss.
Av praktiske tiltak utført i 2016 nevnes:
Ny ordning med brannsikring: Installasjon av utstyr som sikrer direkte alarm til Brannvesenet
ved brannvarsling.
Det har vært ryddet i Kjellerstua med tanke på en eventuell fukt-renovering der.
Medlemsregisteret er lagt inn på nytt datasystem («Cornerstone»). Takk til Håvard Oseland
som overvåker «manntallet» vårt. Det er han, Baptistsamfunnet sentralt, og forstander, som
har tilgang til systemet.
Vi har inngått avtale med R1 Renholdspesialisten AS som utpå nyåret 2017 får ansvar for
jevnlig vask/reinhold.
MEDARBEIDERE
Vi «skryter» stadig av dugnads- og teamarbeidet vårt i menigheten. Fortsatt ingen «lønnet»
medarbeider. Bortsett fra den eksperthjelp vi leier inn til nødvendige tjenester i drift og
vedlikehold.
Vi takker Herren og hverandre for det gode samarbeidet vi har hatt i menighet og fellesskap
også i 2016. Takk for innsats på ulike felt. Og for trofast frammøte. Sammen kan vi gjøre «det
lille vi kan, der hvor Gud har oss satt».
Gud gi at vi som et av Herrens båtlag i Lillesand kan manøvrere båt og liv på en slik måte, at
vi «fanger» og favner våre medmennesker for Himmelens Gud. La meg igjen minne om
Skriftordet: Vår dugelighet er av Gud. 2Kor 3:5.
Det betyr at vi er avhengige av at VILJEN er der. EVNEN (dugelighet, forstand). TIDA. Og:
HELSA, fysisk og psykisk.
FORSTANDERS KOMMENTARER
Trenger ikke gjenta hva jeg tidligere har skrevet og sagt om de utfordringer og plikter (på så
mange plan) som er knyttet til forstandergjerningen. Med vandring både i dalbunn, på
sletteland og på fjelltopper. Takk for den oppmuntring mange av dere er – og uttrykker!
Gleder meg over at vi er fleire til å dele ansvar for driften og for preken, møteledelse og
omsorgsarbeid.
Blant de oppgaver jeg ved Guds nåde søker å være med å ivareta, er dette å bidra til at vi
Betel fortsatt må være en Guds «ladestasjon» i distriktet. At den åpne døra må være ei dør inn
i Guds «Varmestue». Der vi får øynene opp for Herrens frelse og bevarelse. Der vi i
fellesskapet med Ham og med hverandre kommer til sannhets erkjennelse. Til frelse og
fornyelse. Slik at Han får dannet oss etter sitt bilde. Derfor er det ikke om å gjøre at Betel er
«min» menighet. Men at vi i fellesskapet er den menighet som Herren Jesus kaller SIN
menighet.
Det skal ikke legges skjul på at det lett kan oppstå gnisninger og konflikter i blant oss troende.
Slik har det vært i 2016 også. Derfor er det viktig å være oss bevisste på hvordan både kjød,
verden og satan prøver å skade fellesskapet, Guds mesterverk. Gud gi at vi lever i bønnen om
å bevarer Åndens enhet i fredens sambånd, Ef. 4:3. Derfor må vi igjen og igjen minne
hverandre om løftet vi gir hverandre når vi ønsker nytt medlem velkommen: At vi skal be for
hverandre og tale vel om hverandre….! For vi er en «sårbar» venneflokk. Som trenger å ta
vare på hverandre. Som det kongelige presteskap vi er, uten noe A-lag eller B-lag. Hver enkelt
av oss har et ansvar her.
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ØKONOMI
I 2016 fikk vi et driftsoverskudd på vel 49 000 kroner. I kollekter og gaver, inkludert
Betelbasaren og ulike tilskudd, kom det inn 377 000 kroner, 36 000 mer enn året før. Men:
Det var en større pengegave fra én person som gjorde dette utslaget. Samla driftskostnader
var på 328 000 kroner. En økning på 78 000 i forhold til året før. I Lillesands Sparebank
hadde vi ved årsskiftet 868 000 «på bok». En kapital, en reserve, til eventuelle tiltak både til
drift og eiendom. Herunder forventa kostnader knyttet til kjøp av tilleggs grunn.
VEIEN VIDERE
Vi venter fortsatt på at kommunen skal ferdigbehandle saken om arealoverføring til oss for del
av «parkeringsplassen». Og gleder oss over at formannskapet sa ja til vår søknad om kjøp.
Landmåler Sør har saken for oss. Vi er innstilt på å gjøre de praktiske tiltak som trengs når alt
er formelt klarert.
Undertegnede skrir fortsatt fram. Om ikke i yndest, så i hvert fall i alder. Fyller snart 74.
Vi har ropt, og roper fortsatt, både oppad og utad, etter yngre krefter som både vil og kan
hjelpe oss til å videreføre og å utvikle Betels og menighetens gode arbeid.
I utkast til årsmeldinga, datert 1.febr.2017, presentert for menighetsrådet da, fant
jeg det nødvendig å vurdere alternativer til endret drift og lederskap. Men føyet jeg
til at «til at ting kan skje, ref. dette med yngre krefter!». Alternativer da var:
1)
En «enklere», mindre aktiv og mindre arbeidskrevende drift. Altså færre aktiviteter. Det
gjelder både Varmestua og Gudstjenestene.
2)
Fortsatt offensiv, aktiv drift. Som altså krever et yngre mannskap. Sannsynligvis også lønnet.
Det betyr i så fall atskillig større økonomisk ansvar og forpliktelse for menigheten og
medlemmene. Og/eller eventuell tapping av den kapital vi har opparbeidet oss fra år til år.
Tilsetting av lønna forstander i eksempelvis halv stilling (og basert for årslønn 450 000), betyr
en årlig kostnad på anslagsvis 350 000 kroner.
Om lag samme sum som totalinntekten vår i 2016.
Så blir det opp til den enkelte av oss å tro og tenke om dette på sikt kan skape en slik vekst i
menigheten, at også inntektene blir økt, med tanke på forsvarlig balanse mellom utgift og
inntekt.
3)
Eller en vurdering av mulig administrativt samarbeid/sammenslåing med
(baptist)nabomenighet. Med dertil hørende fordeling av økonomi og gjøremål.
Når det gjelder det reint «læremessige», ser jeg det som svært viktig at vi som sjølstendig
menighet, fortsatt er oss bevisste på den grunnvoll vi står på: Jesus Messias, og Ham aleine,
den levende Guds Sønn. I visshet om at vi er frelst av nåde. Og at vi blir bevart i og av den
samme Guds nåde.
Det er også mitt håp at vi fortsatt må være våkne og frimodige i forhold til Herrens løfter til,
og plan med, Israel, jøden blant nasjonene.
La oss beholde den «raushet» vi har overfor hverandre. Også formulert i våre vedtekter.
I praksis verdsetting av det fargerike fellesskap. Frie tanker og oppfatninger også om Troens
gode ord. Uten at vi skal slå hverandre i hodet med påstand om at den ene er mer
«rettroende» enn den andre. For alle er vi Guds barn ved troen på Messias Jesus. Herrens mål
er at vi alle skal «vokse opp til Ham» som er hodet for menigheten.
TAKK
Takk til kasserer og hjelpekasserer som tar godt vare på midlene våre! For god service i
Lillesands Sparebank. Til Arne Moen i Lillesand Regnskapskontor. Og til våre valgte revisorer –
Unn Vigdis Mikkelsen og Leif Erik Jensen!
Takk også for menighetens hjelp til Hjerte Til Hjerte-arbeidet og til meg for Indiareisa!
Betel og virksomheten i menigheten har mange forbedere i India!
Takk til hver enkelt for innsats, samarbeid, omsorg, kjærlighet, vennskap og forbønn.
Takk til Menighetsrådet for positivt og konstruktivt fellesskap der!
Og takk til min kjære Anne Lise. Vi står sammen i tjenesten.
Lofthus, 13.februar 2017
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