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Även detta år har präglats väldigt mycket av den pandemi som härjat över hela världen. Vi 
var under restriktioner större delen av vårterminen och det var först i juni som vi kunde 
öppna upp i kyrkan igen, med begränsat deltagande. Verksamhet har ändå pågått genom 
att förmiddagsmöten var live på Youtube och ett stort antal människor följde oss genom 
detta. Antalet prenumeranter på Youtube var en bit över tusen personer (Många har 
uttryckt besvikelse över att vi inte fortsatt med dessa sändningar) 
 
En del cellgrupper valde att samlas och andra gick över till digitala sändningar. Vi körde 
också böneberget digitalt. 
 
Satsningar och Gästtalare. 
 

• Söndagen den 24:e januari predikade Morgan Carlson till oss genom länk  
• Årets Påskkonferens skedde även detta år digitalt. Talare var Kurt Johansson, 

Samuel Liljeblom och Tord Renkel.  
• 28:e mars predikade Matz Wiklander digitalt i en ”Unga Vuxna” gudstjänst. 
• 24:e maj så startade vi tillsammans med Brevlådemissionen och Centrumkyrkan 

upp bibelutdelning till vårat närområde. Ca 2000 biblar delades ut i Runemo och 
Alfta så varje hushåll fick ett Nya Testamente + personliga vittnesbörd. Vi tror att 
Guds Ord skall ha framgång i dessa bygder. Roul Åkesson medverkade också i 
Betels gudstjänst 30 maj. 

• Den 6:e juni hade vi besök av ett ungt missionärspar; Lara & Johannes Roswall, de 
har påbörjat ett arbete i Aten genom EFK, församlingen har tillsammans med 
Trosgnistan beslutat ge ett månatligt underhåll.  

• I början av juli hade vi Pontus J Back på besök under en vecka, han medverkade 
med evangelisation i Edsbyn och Bollnäs. Han hade också Gudstjänst på Vevlinge. 
Hans sångstil blandat med vittnesbörd var väldigt uppskattat. 

• 21-22:a augusti hade vi besök av Morgan Carlsson, en mycket stark förkunnare 
med en profetisk/evangelistisk ton. 

• 10-12:e september hade vi en Israelkonferens med Daniel Wiklund och Göran 
Duveskog. En stark profetisk ande var utgjuten över hela helgen. 

• 14:e november fick vi besök av Per Åqvist, väldigt uppmuntrande. 
• 26:e december (Annandag jul) hade vi besök av Lennart och Martin Lindberg som 

spred en härlig väckelseton och glädje. 
 
Övriga händelser i Betel. 
 
4:e juli till 1 augusti hade Betel sina gudstjänster på Vevlinge 
 
13-15:e augusti hade vi en församlingshelg på Dalagården där vi hade trevlig gemenskap 
och givande samtal. Vi tror det är viktigt att fortsätta träffas också i dessa former. Det 
uppskattades av alla närvarande. 
 
Den 23 oktober hade vi en ledarsamling på Betel 
 
Vi hade också en bön och fastevecka 6-10 september och en bönedag på Betel den 11:e 
november. I övrigt har cellgrupper och böneberget rullat på som vanligt.  



Vi tror på bönens makt, vi tror på en Gud som hör oss och svarar på våra böner. Och som 
bibeln säger: ”genom tro och tålamod ska vi få vad utlovat är”. Uthållig bön är nyckeln till 
framgång! 
 
Förändringar i församlingen under året. 
 
Två av våra kära församlingsmedlemmar, Harry Lind och Märta Johansson har fått flytta till 
sitt himmelska hem. 
 
Hembud 2  
Utträde 6  
Döpta 1  
 
Församlingen utgörs vid utgången av 2021 av 165 medlemmar varav 8 bor utomlands. En 
viss gallring i medlemsregistret har påbörjats. Vi får räkna med att aktiva medlemmar 
räknas till 70-80 stycken 
 
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 är invald i Dalagårdens styrelse 
• David Duveskog har tillsammans med Anita Osséen Johansson och Tord Renkel 

hållit i de andakter som Betel sänder över närradion. 
 
Barn och Ungdomsarbetet 
 
Alicia Eriksson och Benjamin Bodén var under året ansvariga för ungdomsarbetet och 
samlingar har regelbundit hållits. Alicia gick under hösten UMUs bibelskola i Linköping. 
”Unga Vuxna” har inte varit så aktiva men vi söker en mer ung vuxen inblandning i 
gudstjänsterna. Barnarbetet under hösten har inskränkts till barnpassning.  
 
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 samt Henrik Herza 
 
Övriga: Elsie Persson, vice kassör. Thomas Hallstensson och Joakim Williams tjänar som 
revisorer. 
 
Diakoner: Nina Ask och Emanuel Khemi 
 
Henrik Herza har varit sång och musikansvarig under första halvan av året och Kristina 
Norevi tog över ansvaret under sista halvan av 2021 
 
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, tro 
på Gud och förvänta oss att Han ska använda oss i de tider som nu är. Det är utmanande 
och oroande tider, men Jesus uppmanar oss: Var inte oroliga. Världen kanske skakar, 
men Han har övervunnit världen, Han är den fasta grunden som inte kan rämna.   
 
Tord Renkel / Pastor 


