BETELFÖRSAMLINGEN, RUNEMO
VERKSAMHETSÅRET 2020

Det år som varit har ju varit speciellt på många sätt och inget vi önskar uppleva igen. I skrivande
stund så ser vi en ljusning i alla fall. Det betyder inte att vi varit overksamma, våra sändningar över
YouTube har nått väldigt många människor och vi har 980 prenumeranter på vår YouTube sida.
Det är en stor ökning jämfört med ingången av 2020. I november startade vi också upp Böneberget
på vår Facebook-grupp där ni som är med på Facebook kunnat följa oss.
Kyrkan var öppen från januari till mitten på mars, sen stängde vi till mitten av augusti då vi
öppnade upp igen för att åter stänga i november. Så det har varit ryckigt, men vi märkte under
hösten att det fanns en längtan efter möten och uppslutningen var bra.
Under denna tid hade vi också bön och fasteveckor både på våren och hösten och har fortsatt med
det i Facebook-gruppen. I början av januari hade vi också vår vanliga tre veckors bön och
fastevakt. Under tidiga sommaren hade vi bönepromenader runt vågen i Bollnäs. Det är viktigt att
bönens ande har ett utrymme i församlingen, det är själva grunden i allt vad vi gör. En nådens och
bönens ande föder en trons ande och utan tro är det omöjligt att behaga Gud.
Satsningar:
Årets Påskkonferens skedde detta år digitalt. Talare var Tigleth Malkey och Morgan Carlsson
Övriga Gästtalare:
2:a februari
9:e februari
16:e februari
14:e juni
5:e November
22:a November

Göran Holm
Annahita Parsson
David Ekebring (+ ledarsamling 18:e)
Ulf Khan (Webb)
Pontus J Back
Ove Marcelind (Webb)

Vi hade också en ledarsamling den 22:a augusti. Cellgrupperna har samlats väldigt sporadiskt
under det gångna året, detsamma gäller Maria-teamet. Det har ju varit restriktioner som försvårat
för oss alla. Vi hann också med ett par Gemenskapskvällar på Betel innan nedstängningen
Vi hade också flera möten på Vevlinge camping under juli månad vilket var uppskattat.
Förändringar i församlingen under året:
Stig Bergman och Leif Lövgren fick under det gångna året flytta till sina himmelska hem.
Döda
Utträde
Inträde

2
11
2

Församlingen utgörs vid utgången av 2020 av 180 medlemmar varav 8 bor utomlands. En viss
gallring i medlemsregistret har påbörjats. Vi får räkna med att aktiva medlemmar räknas under
etthundra
Ekumeniskt arbete
Anita Osséen Johansson har tjänat som ordförande i Alfta Samkristna Råd. Under året har
regelbundna representantmöten hållits och initiativ till bönepromenader och dylikt har tagits.
Tord Renkel har blivit invald i Dalagårdens styrelse, men verksamheten låg nere under hela 2020,
bara styrelsemöten har hållits.
David Duveskog har tillsammans med Anita hållit i de andakter som Betel sänder över närradion.
Barn och Ungdomsarbetet
Lena Ståhl och Elsa Hyllsjö har klivit ner från ansvar i barnarbetet. Det har nu lagts på
barnfamiljerna och det fungerade bra under hösten. Matz och Elisabeth Wiklander flyttade vidare
och ansvaret gick över till Alicia Eriksson och Benjamin Bodén. ”Unga Vuxna” har haft regelbundna
samlingar under året, för det mesta över Webb men också i kyrkan. Ansvariga är nu Henrik och
Maria Herza.
Församlingsledning
Församlingsledare/äldste består av – David Duveskog: ordförande och föreståndare. Stefan Ask:
vice ordförande. Tord Renkel: pastor. Curt Johansson, Göran Duveskog, Nils Gustavsson och Lena
Ståhl
Församlingens styrelse utgörs av ovanstående och Elinor Ask
Församlingsmötets styrelsefunktioner: David Duveskog, ordförande. Stefan Ask, vice ordförande,
Nina Ask, sekreterare. Henrik Herza, kassör, Elsie Persson, vice kassör. Thomas Hallstensson och
Joakim Williams tjänar som revisorer.
Diakoner: Harry Lind (Hembud januari 2021), Inger Söder, Nina Ask och Emanuel Khemi
Henrik Herza har varit sång och musikansvarig under 2020
Betelförsamlingen har under många år varit basen för ett omfattande missionsarbete i många
länder genom Trosgnistans Mission. Det är en del av församlingens själ och engagemanget måste
fortsätta. Men vi känner också en nöd att sprida evangeliet i våran byggd. Så låt oss fortsätta be
och tro på Gud och förvänta oss att Han ska använda oss i de tider som nu är. Låt oss marshera ut
ur pandemin i ett triumftåg för att förkunna glädjens och hoppet budskap här och ut över hela
världen.
Tord Renkel / Pastor

