ÅRSMELDING FOR 2017
LILLESAND BAPTISTMENIGHET
MINNEORD
Vi minnes to av våre medlemmer som fikk heimlov i 2017:
Gunhild Heldal og Rolf Ekelund
-Gunhild ble født i Landvik 6.mai 1927 og ble innmeldt i menigheten sammen med sin mann
Ole den 10.august 1959. Hun døde 31.januar, og ble gravlagt fra Vestre Moland kirke 7.febr.
Rolf Ekelund ble født på Vikna 13.april 1925. Han ble innmeldt i menigheten her sammen med
sin kone Johanna den 29.juni 1997. Han døde den 18.juli, og ble gravlagt fra Vestre Moland
Kirke 24.juli. Undertegnede forrettet.
Rolf begynte som evangelist da han var 19 år gammel. Og fungerte som forstander for
baptistmenigheter fra 1946 og fram til pensjonsalderen i 1991. Etter at han flyttet til Lillesand i
1997, stod han som forstander her fram til 2003.
Og vi minnes også to av våre venner:
Anton E. Stranden, Kristiansand, født 20.febr. 1926, død 26.august. Han ble begravd fra
Oddernes Kapell 31.august.
Og Reidar Pedersen, født 26.september 1937, død 18.september. Gravlagt fra Vestre Moland
kirke 26.september. Undertegnede forrettet.
Vi takker dem alle. For vennskap og for innsats. Og lyser fred over deres gode minne
MENIGHETSRÅDET
har i 2017 bestått av Barbra Dønnestad Michaelsen, nestleder, sekretær og kasserer. Jan
Hunstad. Kari Aanundsen. Ruth Larsen. Unn Vigdis Mikkelsen. Og undertegna forstander.
Rådet har vært samla til sju møter. Hos Kari, Unn Vigdis, Barbra, Jan, Tor Marius og i Betel.
Fortsatt i en god og åpen atmosfære!
MENIGHETSMØTER
Vi har hatt fem menighetsmøter i Betel i 2017, inkludert årsmøtet den 13. februar. Noe
skiftende oppslutning, anslagsvis en gjennomsnitt på 19. Har behandlet aktuelle saker,
økonomi og medlems-status. Møtene er også i 2017 holdt i en god og konstruktiv ånd.
Takk til Grete og Per for kjøkkentjenesten også ved menighetsmøtene.
VIRKSOMHETEN
Ved utgangen av år
«
«
«

2014:
2015:
2016:
2017:

130
126
124
131

medlemmer
medlemmer
medlemmer
medlemmer

( 7 inn, 3 ut i 2014)
( 7 ut, 3 inn i 2015)
( 5 inn, 7 ut i 2016)
(11 inn, 4 ut i 2017)

Mye å glede seg over – når en ser tilbake på det aktive arbeidsåret 2017:










Oppmuntrende med de nye medlemmene!
En barnevelsignelse (Nikoline Ersland Larsen)
6 personer har latt seg døpe
Gode Gudstjenestesamlinger på søndagene.
Positive medarbeidere, forkynnere og sang- og musikkvenner fra ulike båtlag.
«En liten stund», en STOR stund, med Jesus hver søndag i sommerferien.
Fortsatt god oppslutning om Varmestua. Trofaste medarbeidere også der.
Kvinnemisjonens samling blir for det meste holdt heime hos deltakerne.
«Betelvennene» har deltatt aktivt i samlingene i Betel og har også vært med andre
steder. Takk til dyktige ledere.
Av enkeltsamlinger nevnes bl. a.:

Felles Gudstjeneste i Lillesand kirke 22.januar. Og på Møglestu 25.juni.
Vi har et åpent og godt samarbeid med de andre menighetene. Og ser verdien av å vise både
mangfoldet – og enheten i Herrens menighet.
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I fleire av Gudstjenestene har vi hatt gode sang- og musikk-krefter også «utenfra». Til
glede og oppmuntring. Det samme kan sies om talerne. Skryter med rette av at vi har
«Himmelens Høyskole» på Betel.
De «enkle» samlingene på sommeren styrker både hjerter og fellesskap. Her kan sjøl den
mest «beskjedne» av oss både bli sett – og trent i frimodighet.
Betelbasaren den 18.november samlet godt med folk. God «spillegalskap»-stemning. Og et
økonomisk resultat tett opp til fjoråret: Snaue 40.000 kroner. Takk igjen, spesielt til de tre –
som bidrar mest aktivt i forberedelsen til den!
Vi sang julen inn i Gudstjenesten første søndagen i advent. Med herlige medvirkende venner.
Men hadde gjerne sett at fleire hadde opplevd samlinga.
I Julegudstjenesten julaften frydet vi oss over sang og musikk av Jan og Astrid Hunstad.
Sang var det også av Eva og Anna Marie og Noah, barn og barnebarn til Lene og Even
Valderhaug.
Av praktiske tiltak i 2017 nevnes:
Avtalen med R1 Renholdspesialisten AS, som trådte i kraft i fjor, fungerer utmerket. Og er
en klar avlasting for de «gjengangerne» som tidligere hadde jobben. Og som nå har fått
redusert oppgavene.
Den direkte alarmen til Brannvesenet ved brannvarsling, (installert i 2016) – har heldigvis
ikke blitt aktivert! Men de regelmessige blink i installasjonen ute i ganga, minner oss på den
ekstra trygghet systemet representerer.
Ny teleslynge er installert. Fungerer etter forholdene veldig bra.
Lekkasjene i dåps grava er tettet. Tanken er å påføre et nytt lag med «coating», og da vil
eventuelle nye sprekker bli utbedret.
Vi er glade for at Håvard Oseland overvåker «manntallet» vårt, registrert i sentralt
datasystem. Forstander har også tilgang til systemet.
Våre venner i hus styret har sjekket kvaliteten i golvbjelkene, av frykt for kvaliteten.
Og tilbakemeldinga er god. Grunnen holder!
Og sist: Parkeringsarealet bak Betel: Prosessen er over. Skjøtet er vårt. Etter mange års
behandling. Veien dit har vært kronglete, lang og slitsom. Med mange etapper. Heilt tilbake til
2004. Grønt lys tent (til Bjørn Heldal) for opparbeidelse av plassen.
MEDARBEIDERE
Vi takker Herren og hverandre for det gode samarbeidet vi har hatt i menighet og fellesskap
også i 2017. Takk for innsats på ulike felt. Og takk til dere som møter trofast fram! Ingen
nevnt, ingen glemt. Den enkeltes blotte nærvær er i seg sjøl en oppmuntring! Vi gjør
sangerens ord til våre: Gjør «det lille vi kan, der hvor Gud har oss satt».
ØKONOMI
I 2017 ble driftsinntektene 298 000 kroner. Dette er nesten 80 000 mindre enn året før, da vi
mottok en større pengegave fra én person. Men uavhengig av dette, så registrerer vi en liten
nedgang i gaver og kollekter.
Samla driftskostnader var på 296 000 kroner. 31 000 kroner lavere enn året før. Alle
kostnadene til arealkjøp, overføring og tinglysing, ca. 50 000 kroner, er betalt. Vi har ingen
gjeld, (uten det å elske hverandre).
I Lillesands Sparebank hadde vi ved årsskiftet 869 000 «på bok». Snaue 2 000 mer enn året
før. En kapital, en reserve, til eventuelle tiltak både til drift og eiendom. Herunder forventa
vesentlige kostnader knyttet til vedtatt opprusting av parkeringsplass.
Også i år går takken til dem 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!
FORSTANDERS KOMMENTARER
Har sagt det så mange ganger før. Men sier det igjen – fordi vi virkelig trenger å minne
hverandre om de erfaringer vi kan høste i Troens fellesskap:
 Det er ingen steder der det kan være så kaldt, som blant oss troende.
 Men: Det er heller ingen steder der det kan være så varmt, som blant oss troende.
 Hver enkelt av oss kan spre kulde. Hver enkelt av oss kan spre varme.

2

Varmestua, navnet og atmosfæren der, er et resultat av de vonde erfaringer Anne Lise og jeg
høsta for fleire år siden. I en samling - med Troens folk. «Rett-troenhet» kan være iskald.
Vi er en sårbar forsamling. Uten å gå nærmere inn på det. Sjøl om hver enkelt av oss kan
glede oss i frelsens urokkelige stilling, så kjenner vi også til de listige angrep som kan
rettes mot oss, menighet og enkeltperson. Stillingen i Herren er urokkelig. Men tilstanden er
høyst variabel. Og når ett lem lider, da lider heile kroppen.
Det er min bønn at Lillesand Baptistmenighet fortsatt må være en Himmelens Høyskole. At vi
praktiserer prinsippet om at vi alle er kongelige prester, levende steiner, utkalt og plassert
på grunnvollen Messias Jesus, den korsfesta og oppstandne. For å være der, med og for
hverandre. Et usynlig, men likevel synlig, et stort og varmt og åpent og trygt Betel - Guds hus.
Et fellesskapet av troende, også gjennom liv og væremåte. Et fyrtårn i Lillesand og i distriktet.
Som viser vei til Himmelhavn. Til Gud Faders åpne favn!
La oss også huske på at vi som ikke er jøder, men som er ville oljekvister - for å sitere Guds
ord, er innpodet i det gode jødiske «oljetreet». Vi har del i oljetreets rot og fedme. I en tid
med «erstatningsteologi», antisemittisme og antisionisme, bør vi ha klar og positiv innstilling
til Israel og det jødiske folk. For Herrens ord står fast: -Frelsen kommer fra og gjennom det
jødiske folk.
Gud gi at vi, som en fri og evangelisk baptistmenighet, og også enkeltvis, praktiserer
«marsjordren» Han gir oss gjennom sin tjener Paulus. Skrevet i 2.Kor 5:20-21:
Så er vi da sendebud (ambassadører) for Messias, slik at Gud selv formidler sin appell
gjennom oss. Det vi gjør, er å appellere på vegne av Messias: -Bli forlikt med Gud! Gud gjorde
dette syndefrie menneske til et syndoffer for oss, slik at vi, forenet med ham, fullt ut får del i
Guds rettferdighet.
VEIEN VIDERE
Vi har bedt og ropt om yngre krefter som både vil og kan hjelpe oss til å videreføre og å
utvikle Betels og menighetens gode arbeid. Og vi takker Gud for at slike krefter nå trår til!
Dermed faller de bort, tre driftsalternativer som ble antydet i fjorårets årsmelding.
Og hvem vet – kanskje dukker det også opp en som vil og kan drive litt barnearbeid?
Så fortsetter vi arbeidet – sammen. I og som et Åndens sammensveisede team. I optimisme
foran dette nye året. Med den trøsterike formaning gitt oss i Skriften:
….og bli også dere oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, et hellig presteskap til å
frembære åndelige offer, som tekkes Gud ved Jesus Messias. 1Pet 2:5.
La meg bare, i denne prosessen, få oppfordre hverandre til å stå heilhjerta bak og sammen
med det nye forstanderparet vårt, Even og Lene Valderhaug.
TAKK
Takk til hver enkelt for innsats, samarbeid, omsorg, kjærlighet, vennskap og forbønn gjennom
de 15 år jeg har stått som forstander.
Jeg ber om tilgivelse fra dem som jeg har såret eller fornærmet i tjenesten. I ord eller
handling.
Takk til Menighetsrådet for positivt og konstruktivt fellesskap der!
Takk for menighetens hjelp fra Betelbasaren til Hjerte Til Hjerte-arbeidet i India!
Og takk til min kjære Anne Lise. Vi har stått sammen i tjenesten.
Lofthus, 17.januar 2018
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