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Oppsummering av trossamfunnets aktiviteter:  
  
I januar og februar ble samtlige aktiviteter i Betelkirkens regi på Auli og Årnes 
berørt av nedstenging, avlysninger og utsettelser pga koronapandemien. Etter 
nasjonal gjenåpning i slutten av februar har all virksomhet gått som normalt.   
  
  
Menighetens virksomhet  
Den frivillige innsatsen i Betelkirken er stor i alle ledd av virksomheten, og har også i 
2022 vært en bærebjelke i hele virksomheten. 
Menigheten har i 2022 hatt som målsetting å gi et allsidig tilbud til alle 
aldersgrupper.  
 
Gudstjenester 
Søndag formiddag kl. 11.00 utgjør ukens høydepunkt hvor sang, bønn og 
forkynnelse står naturlig i sentrum. Bård Bratlie har hatt hovedansvaret for 
gudstjenesteplanleggingen, og har selv stått for forkynnelsen, sammen med Jon 
Arild Israelsen, Carmen Bernal, Lill Jorid Sahl-Olsen og Jon Einan, i tillegg tin noen 
gjesteforkynnere. 
En søndag i måneden er Familiesøndag, med spesielt fokus på barn og familier 
(mer utfyllende under eget punkt). En søndag i semesteret har det vært 
misjonsgudstjeneste i regi av misjonsrådet, med gjestetalere. 
  
 
 



Betelkirken avdeling Årnes  
Det var Bibel & Bønn-samlinger hver torsdag kl. 18.00. Ledere har vært Sigfrid 
Indrestand og Marit Sund. Dette ble avviklet til sommeren. 
Hver søndag kl 13.00. er det gudstjeneste på tigrinya.  
En mandag i måneden har det vært strikkekafe. Hilde Østli hadde ansvaret. 
Leieboerene gjennom flere år sa opp leieforholdet på våren. Nye leieboere var på 
plass fra 1. august: Familien Fechete. De har inngått en gunstig leieavtale hvor 
vaktemestervirksomhet og renhold er en del av avtalen. 
I august inngikk Betelkirken et utleieforhold med Nes Kirkelige Fellesråd. Kirken 
leier lokalene hver tirsdag og onsdag til juniorklubb, babysang og ungdomsklubb.  
En søndag i måneden var har det vært kveldsmøte kl. 17.00 med kveldsmat. 
I september startet det opp månedlige bibeltimer: Grovbrød – tverrkirkelig 
bibeltime på Årnes. 
  
Exalt  
Exalt er menighetens ungdomsarbeid og hadde 10-
30 besøkende på vanlige fredagsmøter.  Det arrangeres møter hver fredag kl 20,. P
å fredagene har det blitt nytt for 
året at det har blitt gratis servering av mat og drikke etter møtet. Exalt har fortsatt de
t gode samarbeidet med Sentrumkirken på dnoppgave som ungdsomsleder i mars.
 Frem til sommeren var det Marius L. Noer, Ruben Svendsen og 
Øyvind Noer som holdt i ungdomsarbeidet. Exalt deltok på påskeleir. Martin Netska
r gikk inn som ungdomsleder fra 1. august. Da har det vært singstar, bordtennis, spi
ll og konkurranser. Og en kort andakt som følger månedens tema for menigheten 
  
Tentro  
(menighetens konfirmantundervisning) ble avsluttet for elevene med 
høytidsgudstjeneste på Betel 21. mai. Årets tentroelever var Hannah Netskar, 
Joakim Vikestrand Brekke 
Linnea Lecomte, Yosyas Bereket Abraha, Martine Abrahamsrud Habberstad, 
Yosief Bereket Abraha, Nathalie Michelle Lindstrøm, Solveig Kristin Eltvik 
Thomassen og 
Johanne Tommelstad. Bård Bratlie var leder for Betelkirkens elever fra januar frem 
til sommeren.  
Kullet 2008 startet opp med konfirmantundervisning september 2022. Det er en gje
ng på 10 elever. Konfirmantene er Agnes Lier Dahl, Aslak Bratlie-
Bernal, Bertine Amundsen, Isak Kværner,  Karl Hoffman, Oskar Bratlie, Emilie Linea 
Bråten, Jacob Weider, Sara Tuulia Tuomikoski, Tomine Hagen. Emilie og Martin Net
skar er ledere. 
  
Trening: Jentetrening og innebandy 
Jentetrening er et treningstilbud for jenter i alle aldere. Tilbudet er 
åpent for alle og foregår i gymsalen hver onsdag kl. 19.00. Leder er Emilie Netskar 
Det har vært gjennomsnittlig 8 deltakere på samlingene. 
 
Innebandy på tirsdager har samlet i gjennomsnitt 10 personer hver gang og har en 
god aldersfordeling. Det fokuseres på at alle som kommer skal trives og være i aktiv
itet. 



  
Auli Soul Kids  
samles hver fredag kl. 13.00-
16.00. Barna hentes med buss på skolen ved skoleslutt på fredager. De får lunsj når 
de ankommer. De deltar så i korøvelse, etterfulgt av aktiviteter som hobby, spill, leg
o, dukketeater, lekegruppe og ballspill i gymsalen, til de blir hentet av foreldrene kl.
16.00. Koret hadde 30 medlemmer i 2022. Elin Bergly Almvik er korleder og dirigen
t. Arbeidet drives med stor innsats fra menighetens frivillige og pensjonister. De hjel
per til med teknikk, skjerm og lyd, kjøkkenservering, busskjøring og som medhjelpe
re og gruppeledere. Det er også fire ungdommer fra menigheten som kommer fast
 og hjelper til som aktivitetsledere. Koret deltok på to familiesøndager, en vårkonser
t, 17.mai-feiring, en julegrantenning og to julekonserter i løpet av året. 
  
Auli Soul Children  
er et kor for barn fra 5.-10. klasse. Koret øver hver fredag kl 16:30-
17:45. I 2022 var det 22 medlemmer. Ann Helen Amundsen er dirigent. Elin Bergly 
Almvik er korleder. Sammen med Auli Soul Kids støtter de misjonsprosjekter i Equa
dor. Koret deltok på to familiesøndager, 17.mai-
feiring, en vårkonsert, en julegrantenning, minikonsert på Vormsund Amfisenter, og
 to julekonserter i løpet av 
året. I tillegg var de med på International Soul Children festival i Oslo i oktober. 
  
Barnekirken 
på Betel Auli har søndagskoletilbud alle søndager det ikke er familiemøte, tre til fire
 ganger i måneden. Det er inndelt i to grupper: Gruppe 1 (3-5 
år) for barnehagebarn og gruppe 2 (1.-
5.klasse) for skolebarn. Det er gjennomsnittlig ca 10-
15 barn på samlingene, og totalt 50 barn i løpet av 
året. Samlingene består av sang, lek, andaktsstund, rollespill og hobbyaktiviteter. Sø
ndagsskolen benytter undervisningsopplegget 
"Sprell levende" fra Norsk Søndagsskoleforbund. I 2022 var det 7 ledere og medhje
lpere. Det ble holdt to planleggingsmøter, en på våren og en på høsten. Hoveleder
: Elin Bergly Almvik. 
  
Familiesøndag 
Vi holdt familiegudstjeneste på Betel 8 søndager i løpet av 2022, med temaer som f
ølger menighetens plan. Familieteamet bedtår av hovedleder Elin Bergly Almvik, o
g medarbeidere Ann Helen Amundsen og Rune Tommelstad. Planleggingsmøter h
oldes fortløpende og etter behov, i forkant av hver samling Gudstjenestene har en l
avterskel profil, og holdes på barnas premisser. Innhold: Kortere andakt, bønn, duk
keteater, barnesanger av barnesangere, misjonsdrypp, loddtrekning og lek. Gudstj
enesten er noe kortere enn vanlig fordi vi ønsker 
å sette av mer tid til fellesskap etterpå. Det serveres gratis pølser etter gudstjeneste
n der tentro-elever er med og hjelper til. 
  
  
 
 



Husgrupper  
Menigheten har åtte husgrupper som samles annenhver onsdag. En av gruppene 
er engelsktalende og ble startet opp på høsten. 
  
Formiddagstreff  
Det holdes første onsdag hver måned fra september til mai, og har en oppslutning 
på mellom 60 og 90 personer, mange av dem uten tilhørighet til menigheten. En 
gruppe bestående av Sissel Ardem, Helge Tommelstad, Ann-Mari Falck, Mari 
Henningsen og Grethe Hagen leder treffene, godt hjulpet av sangere, 
tekniker Wemund Habberstad og kjøkkenstaben.  På grunn av koronaepidemien 
var det kun treff i oktober, november og desember. 
  
Bønnemøter  
foregår i Betelkirken Auli hver mandag kl 18-19.30. Bønnemøtene består av sang, 
lovprisning, forbønn, bønneemner og bønn for misjonsprosjektene i tillegg til Israel. 
Hovedansvaret har ligget hos Bård Bratlie og fra høsten Jon Einan. 
  
Omsorgstjenesten 2022 
Tilbudet er for den som ønsker noen 
å snakke med eller trenger en medvandrer. Medarbeiderne i teamet er i ulike aldre 
og med ulik kompetanse. Hilde Marie Bergly er kontaktperson, og de 
øvrige som er med er Anne Lise og Helge Tommelstad, Trine Lise og Fred Trobe, R
uth og Terje Solvik, Martin og Emilie Netskar, Elisabeth Trobe Ensrud, Svanhild Nap
stad, Rita Haugen, Arnfinn Bergly, Bård Bratlie og Carmen Bernal.   
Noen medarbeidere har, av ulike årsaker, i perioder bedt seg fritatt fra tjenesten. 
Medarbeiderne har hatt 5 samlinger og drøftet aktuelle problemstillinger. Omsorgs
tjenesten har også hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av to lørdagssamli
nger med fokus på sjelesorg. Esther Rolen underviste i ulike temaer. Det var god op
pslutning og gode tilbakemeldinger. Medarbeidere har hatt planlagte samtaler ove
r en periode, mens andre kontakter har vært sporadiske ved ulike behov, eller for 
å følge opp for mennesker i ulike livssituasjoner. Omsorgstjenesten hadde ansvar fo
r å dele ut juleblomster til de over 80 år. 
 
  
  
Sang og musikk  
har en bred plass i menigheten, og flere team er i aksjon ved gudstjenestene. 
Sanger som benyttes er en kombinasjon av gamle og nyskrevne lovsanger, samt kje
nte salmer og sanger fra Evangelietoner. 
  
Andreas Wennemo som er musikkleder i menigheten og jobber med teamutvikling
,  
repertoarveiledning, motivasjon. 
Andre som var med og leder lovsangen i 2022: Thomas Amundsen, 
Egil Hovland, David Trobe, Benjamin Ensrud, Magnar Kongestøl og Jon Arild Israels
en. I tillegg var Seniormusikken med ca en gang pr halvår med fullt band hvor Jon 
Arild Israelsen er med og leder det hele. 
 



 
 
Seniormusikken  
under ledelse av Rita Haugen, Grete Schau og Wemund Habberstad, medvirker i 
møter og formiddagstreff. I tillegg besøker gruppen, som teller 25 medlemmer, 
flere andre steder etter innbydelse. Seniormusikken har sine øvelser annenhver 
mandag formiddag,  
  
Misjon.  
Betelkirken har i 2022 videreført sin støtte til to menighetsledere og en kvinnelig ev
angelist i Belarus. Det har vært et vanskelig 
år for menighetsarbeid i landet.  Det er utfordringer i etterkant av  demokratibeveg
elsens demonstrasjoner høsten 2020, i tillegg til et strengere regime fra myndighet
ene etter Russlands angrep på Ukraina. 
  
I Niger gis det fast støtte til en rekke evangelister, enkeltprosjekter og tiltak som spri
nger ut av de lokale menighetene, her har vi også hatt spesiell kontakt og fulgt med
 på arbeidet Tamar kampanjen, som er et frigjøringsarbeid for kvinner som har oppl
evd undertrykkelse.  Som en videreføring av arbeidet i Niger har vi støttet arbeidet t
il pastor Raoul Y Danouien Hounggolet-Tegre i N’djamena, hovedstaden i Tsjad.  
  
Menigheten er eneste faste støttepartner til pastor Boniface som driver flere menig
heter i Turkanaørkenen i Kenya. 
  
Menigheten støtter IBRA-Media kanalisert direkte mot arbeidet på Swahili-kysten i 
Øst-Afrika. 
  
Menigheten støtter i en periode på tre år 2021-
2023, misjonær Sara Jensen, som er sendt ut som misjonær til Mexico av Sentrumki
rken Strømmen. 
  
Misjonsrådet holder i menighetens samlede misjonsengasjement, og informerer på
 utvalgte gudstjenester i løpet av året om arbeidet der menigheten er engasjert. 
 
  
Lyd/bilde/media-teamet  
har en viktig oppgave i de fleste møter og samvær. 
Svein Harald Olsen står som leder godt støttet av en rekke medarbeidere: Wemund
 Habberstad,  
Rune Tommelstad, Bjarte Thomassen, Marius Noer, David Trobe, Shin Lim. Vi setter 
opp turnus pr mnd og ser at dette fungerer godt og det er et trofast team som er ve
ldig verdifullt for å få driften til å gå rundt. 
Prøver å ha temasamling samt dugnad i løpet av 
året. Hadde en flott avslutning sommer 2022 med middag på Sanngrund noe som 
ble satt veldig pris på. 
Menighetens facebookside og hjemmeside ivaretas av forstander.  
 
 



 
 
 
Eiendommen  
Betelkirkens Husstyre består av Terje Haugen, Sissel Ardem, David Trobe, Grethe H
agen, Øyvind Bergly og Martin Netskar. Storsalen har blitt leid ut til konserter. Kafet
eriaen er blitt leid ut til selskaper og minnesamvær.   
En stor gruppe frivillige fra menigheten møtes til dugnad hver onsdag. Det meste a
v den daglige drift og oppfølging skjer på dugnadsbasis. 
  
Medlemmer  
Menigheten kunne i 2022 ønske velkommen 11 nye medlemmer. Ett medlem er 
utmeldt, og fire er døde. Ved utgangen av året hadde menigheten 324 
medlemmer inkludert tilhørige. 
Det ble gjennomført 3 dåp og 5 barnevelsignelser, og en vigsel. 
Alle medlemmer som melder seg inn og ut av menigheten, gjør det skriftlig på eget 
skjema ved personlig henvendelse. Barn blir innmeldt av foreldrene.   
Medlemsregisteret for menigheten er konfidensiell og behandles som sensitive 
opplysninger. Menighetsregisteret ligger sikkert lagret i løsningen cornerstone 
og på noen minnepinner som oppbevares i safen på Betelkirken Auli sammen med 
sensitive papirer. Lederrådet har innsyn i medlemsregisteret, forstander oppdaterer 
listene og behandler inn- og utmeldinger, og fremlegger krav til Statsforvalteren 
om tilskudd for trossamfunn basert på medlemstall.  
  
Ledelse og ansatte.   
Bård Bratlie er forstander for Betelkirken Auli og Årnes. Lederrådet besto av 5 
personer i 2022 inkludert forstander. Lederrådet har blitt organisert ved at hver 
enkelt er hovedleder for ulike områder.     
Martin Netskar (Eiendomsdrift), Svein Harald Olsen (Teknisk stab), Hilde Marie 
Bergly (Omsorgstjenester) Arne Udnesseter (Administrasjonsleder) og Bård 
Bratlie, forstander (menighetens leder, med diverse ansvarsområder som bl a 
forkynnelse og den totale aktivitetsplan for menigheten).  
Menigheten har i 2022 hatt fem personer ansatt i deltidsstillinger: Sissel Ardem i 
20%, Bård Bratlie i 50%, Anne Margrethe Hagen i 20%, Henrik Sverdrup i 20%frem 
til mars og Elin Bergly Almvik i 50%.  
I tillegg har følgende personer tilknyttet menigheten hatt betalt engasjement: 
Ann Helen Amundsen for dirigentjobben i Auli Soul Children. 
Nicolai Netskar Pettersen for sin innsats med online gudstjenester i januar og 
februar. Monica Lundevold for regnskapsføring, Øyvind Lundevold Noer og Ruben 
Svendsen for Exaltsamlinger frem til juni, og Andreas Wennemo for 
musikklederstilling 20%.  
  
 
Auli, 1 mars 2022, Lederrådet. 
 
 


