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ÅRSBERÄTTELSE FÖR BETELFÖRSAMLINGEN, RUNEMO
VERKSAMHETSÅRET 2018

Betelförsamlingen har fortsatt under det gångna året med gudstjänster, cellgrupper
och böneberget. Vi har haft två fastevakter, en i början på året och ytterligare en inför
Smålandskonferensen.
Vi upplever ett stort behov av att söka Gud och finna vägarna för den tid vi är i just
nu, en församling drivs inte genom mänskliga idéer utan genom tilltalet från den
Helige Ande, därför är bönen en församlingens angelägenhet. Vi ber att Guds vilja
ska ske, när det gäller ledarskap och verksamhet. Betel är en ”en stad på berget”
som ska sprida Guds ljus i bygden, i landet och ut över hela världen.
Vittnen som besökt församlingen.
Förutom församlingens predikanter har följande talare gästat oss.
Påskkonferensen 30/3-1/4:
Årets talare var: Anders Gerdmar (Fredag), Samuel Liljeblom (Lördag), Linda
Bergling (Söndag). Det blev en mycket lyckad konferens där vi upplevde att Gud
talade till oss genom sina tjänare
Den 29:e april hade vi besök av Marco Strömberg från ”Focus Business School”, på
missionssöndagen den 6:e maj var Mika Halkola hos oss.
Till pingst 18-20:e maj hade vi en hel Israelhelg med Dan Johansson, vilket var
väldigt uppskattat.
Den 1 juli hade vi besök av Marita Orevi som hade ett profetiskt ord till församlingen
och 21-22:a juli hade vi besök av Jeremia Lukiko och Ezeikel Muniko. Den 26:e
augusti hade vi en sång och musikgudstjänst med Kjell och Gunilla Lindstedt.
Onsdag den 19 september hade vi ett intressant besök av Deresse Lakew från
Etiopien som betjänade mycket i det profetiska. Det var en kväll som samlade
mycket folk.
På predikostolsbytet den 30 september predikade Björn Wiksten från Svenska kyrkan
i Betel. Den 28:e oktober predikade Håkan Gabrielsson och den 30 december
Thomas Jonsson. Alla dessa besök har tillfört något gott till församlingen och vi
tackar Gud för det!
Årets största satsning var med Sebastian Stakset på kulturhuset i Bollnäs den 22:a
december. Det var ett mycket starkt evangelistisk budskap och en väldigt bra
uppslutning med ca 450 besökare. Ett trettiotal av dom gensvarade på
frälsningsinbjudan.
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Församlingens övriga sammankomster
Valborgsmässoafton och midsommarafton firades som tidigare på Vevlingestrand.
Cellgrupperna har fortsatt att samlas under året. Maria-teamet har också haft
samlingar som betjänat en stor grupp människor under våren och hösten. Vi har
också haft Mansfrukost och Kvinnofrukost. Böneberget fortsätter med oförminskad
styrka på torsdagarna.
Förändringar i församlingen under året:
Begärt inträde:
Döpta:
Döda:
Utträde:
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Församlingen utgörs vid ingången av 2019 av 201 medlemmar (därav 8 i utlandet).
Ekumeniskt arbete
Anita Osséen Johansson har tjänat som ordförande i Alfta Samkristna Råd. Den 17:e
mars inbjöds till en föreläsning om uttåget ur Egypten. En påskvandring hölls på
skärtorsdagen i Alfta i ASR regi. ASR var inbjudna att deltaga i Nationalsdagsbönen
i Öjeparken i Edsbyn. Lördagen den 22 september inbjöd ASR till kvinnofrukost och
seminarium i Centrumkyrkan med Cathrine och Håkan Lindh från Skellefteå. Den
28:e oktober blev Gunilla Ek inbjuden av ASR till Betelförsamlingen. Anita Osséen
Johansson, Carin Hyving och Samuel Liljeblom har medverkat i Alfta-magasinets
radiosändningar. David Duveskog och Anita har hållit i morgonandakter som Betel
har ansvarat för över radion.
På nationaldagen 6:e juni var Betel inbjudna till Sverigebön på Dalagården
Barn- och ungdomsarbetet
Lena Ståhl och Elsa Hyllsjö har tillsammans med några villiga medarbetare ansvarat
för söndagsskolan under det gångna året. Samuel Liljeblom har alltmer övergått till
”Unga Vuxna” arbete i församlingen och är också ansvarig för deras Gudstjänster.
Lördagsträffarna i Edsbyn har fortsatt under hela året. Under hösten har Sara
Broberg från Sion, Viksjöfors blivit mer engagerad i teamet vilket också ökar bredden
för arbetet. Veronika Bodén, Daniel Persson, Samuel Liljeblom och Maria Larsson är
de övriga ledarna i detta. Vi har i år fått ett nytt team som arbetar med ungdomar,
det består av Matz Wiklander, Elisabeth Jonäll, Darius Davis och Benjamin Bodén,
de har också kopplat ihop med de befintliga ”Lördagsträffarna” i Edsbyn.
Utvecklingen av ungdomsarbetet känns väldigt positivt just nu.
Församlingens mission
Trosgnistans mission planerar sitt årsmöte den 4 maj, då redovisningen kommer att
ske för denna omfattande verksamhet.
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Församlingsledning
Betelförsamlingens ledarskap utgörs av – David Duveskog, ordförande och
föreståndare. Stefan Ask, vice föreståndare. Tord Renkel, pastor. Curt Johansson,
Göran Duveskog och Nils Gustavsson.
Som diakoner tjänstgör - Harry Lind, Nina Ask och Inger Söder
Församlingsmötets styrelsefunktioner utgörs av David Duveskog ordf. Stefan Ask v.
ordf. Nina Ask sekr., Carin Hyving v. sekr., Henrik Herza, kassör och Elsie Persson
v. kassör.
Thomas Hallstensson och Joakim Williams tjänar som revisorer. Håcan Hyving är v.
revisor.
Församlingsstyrelsen har under året utgjorts av Curt Johansson, David Duveskog,
Göran Duveskog, Stefan Ask. Nils Gustavsson, Tord Renkel, Lena Ståhl, Elinor Ask
samt Samuel Liljeblom.
Henrik Herza har varit sång- och musikansvarig under 2018.

Betelförsamlingen har under många år varit basen för ett omfattande arbete i många
länder. Redan tidigt lades denna vision ner i församlingen. Tack vare många trogna
och hängivna medlemmar och ett starkt böneliv har vi kunnat bära denna kallelse och
vision vidare år från år. Med stor tacksamhet ser vi tillbaka på varje år, som vi genom
Guds nåd och hjälp har kunnat fortsätta med en fruktbärande verksamhet både här
hemma och utöver världen. Vi står ständigt inför nya utmaningar, som bara kan
genomföras genom ett fortsatt engagemang i bön och tjänst. Villigheten till
uppoffringar och hängiven tjänst är avgörande för en fortsatt tillväxt och expansion
både hemma och ute på missionsfälten. Må Herren vidröra oss alla med sitt
altarglöd, så att vi villigt intar vår plats och tjänar i glädje under det kommande året.

David Duveskog / föreståndare
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