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Betelkirken  

1929 Auli 

 

 

Referat fra menighetsmøtet på Betel 30.10.22 kl. 13.00 
=============================================== 

 

Til stede: ca. 63 personer  

Møteleder: Arne Udnesseter 

 

 

SAK 22 - 06 REFERAT 
 

Referatet fra årsmøtet 31.3.22 var utsendt til medlemmene på forhånd. 

Det ble gjennomgått og godkjent.  

 

SAK 22 - 07 ORIENTERINGSSAKER  
 

Bård Bratlie takket alle som deltar i det frivillige arbeidet i menigheten. 

Oppfordrer den som har tanker om å melde seg inn som medlem i menigheten om å 

gjøre det innen 31.12.22. Tilskudd for 2023 fra staten beregnes ut ifra medlemstall pr. 

01.01. hvert år. 

 

Betelkirken Årnes  

 

Aktivitetsnivået i våre lokaler på Årnes er stor.  

Nes Kirkelige Fellesråd leier lokalene fast hver tirsdag og onsdag.  

De betaler kr 120 000 pr. år og kr 3 700 pr. måned for renhold. 

Tirsdager: 13.00-17.00 juniorklubb.  

Onsdager: kl. 10.00-13.00 babysang. 

 kl. 13.00-20.00 ungdomsklubb med mat og aktiviteter.  

Nes Kirkelige Fellesråd jobber stadig med utvidelse av tilbudet, f.eks sangkvelder og 

familiemiddager.        

Thomas Høgda er ungdomsleder og får hjelp av diakonvikaren Therese Skaug. 



2 
 

 

Av Betelkirkens aktiviteter har vi per i dag: 

Søndager: kl. 13.00-16.00 fast gudstjeneste på tigrinya.  

En mandag i måneden: Strikkekafé. 

En søndag i måneden: Kveldsmøte med kveldsmat. 

En torsdag i måneden: «Grovbrød» - tverrkirkelig bibeltime. 

Ellers er det utleieaktivitet, i tillegg til at ungdomsarbeidet benytter lokalene ved 

behov.  

Det er leieboere i 2. etg. Familien Fechete flyttet inn 1. august.  

Formelt er husleien kr 10 000 pr. mnd. Leieavtalen er kr 5 000 pr. mnd. og 24 timers 

vaktmestertjenester pr mnd. 

 

SAK 22-08 BUDSJETT 
 

Ole Kværner presenterte forslag til Betelkirkens driftsbudsjett for 2023. I dette 

driftsbudsjettet er Betelkirken Årnes iberegnet.  

 

På grunn av generelt økte kostnader, kan ikke misjonsbudsjettet økes med kr 30 000 

pr. år til kr 180 000 pr. år som ønsket.  

 

Givertjenesten for 2022 var budsjettert med kr 1 750 000. For 2023 er den satt ned til  

kr 1 650 000. Det er ønskelig at givertjenesten økes.  

Budsjettet for 2023 ble godkjent.  

 

SAK 22-09 EVENTUELT 

Fra salen ble det fremmet følgende:  
 

- Det ble foreslått at Kjell Hansen kunne spille til en fellessang i begynnelsen av 

 gudstjenestene. 

- Ønskelig at Betelkirken går til anskaffelse av en hjertestarter.  

 

Menighetsmøtet ble avsluttet med bønn.  

 

 

 

Referent Sissel Ardem 


