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BETELFÖRSAMLINGEN, RUNEMO
VERKSAMHETSÅRET 2019
Betelförsamlingen har fortsatt under det gångna året med gudstjänster, cellgrupper och
böneberget. Två bön- och fastevakter har hållits med bra uppslutning. Vi har upplevt ett
ännu större behov av att söka Gud, så att Hans närvaro, härlighet och kraft får förmeras i allt
vad vi gör som församling. Vi hade därför en speciell bön och fastevecka i november som var
väldigt bra, det är något vi kommer att fortsätta med. Församlingen tillhör Kristus, därför är
det Han som ska vara synlig genom oss. Vi tror att Gud har kallat Betel att vara ”En stad på
berget” och ett ”Ljus i mörkret”, som sprider Guds ljus i vårt område och vidare utöver
världen.
Olika Satsningar:
Årets påsk konferens 18-21 april var som vanligt välbesökt. Årets talare var Marita Orevi,
Göran Duveskog, Gert-Owe och Cilla Liv samt Marcus och Hanna Bloom.
Den 24-25:e augusti hade vi en inspirationshelg med Tigleth Malkey, med församlingsdag
och uppmuntran. Ett mycket uppskattat besök
Den 21-22:a september hade vi en Israelhelg med KG Larsson och Göran Duveskog.
Övriga gästtalare:
17:e februari
24:e mars
14:e april

David Ekerbring, pastor i Agape, Norrköping
Per-Arne Imsen, pastor och författare
Magdalena och Cristofer Said

Cellgrupperna har fortsatt att samlas under året. Även Maria-teamet har haft några
samlingar under våren och hösten. Fyra av församlingens medlemmar har fått flytta till sitt
himmelska hem under det gångna året, Carin Hyving, Lars Kulti, George Larsson och Märtha
Johansson.
Förändringar i församlingen under året:
Begärt inträde
Döpta
Döda
Utträde
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Församlingen utgörs vid ingången av 2020 av 191 medlemmar, därav 8 i utlandet.
Ekumeniskt arbete
Anita Osséen Johansson har tjänat som ordförande i Alfta Samkristna Råd. En påskvandring
hölls på skärtorsdagen i Alfta, under våren hade vi Mats Molén på besök med samlingar i
Centrumkyrkan och Johannesgården. Under hösten hade vi en själavårdshelg med Birgitta
Sjöström Aasa i Centrumkyrkan. Anita Osséen Johansson har medverkat i Alfta-magasinets
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radiosändningar. David Duveskog har hållit i de morgonandakter som Betel har ansvarat för
över närradion.
På Nationaldagen den 6 juni var Betel till Sverigebönen på Dalagården.
Barn- och ungdomsarbetet
Lena Ståhl och Elsa Hyllsjö har tillsammans ansvarat för söndagsskolan under det gångna
året. Som team i ungdomsarbetet tjänar Matz och Elisabeth Wiklander, Darius och Benjamin
Bodén. Samuel Liljeblom har tjänat som ”Unga Vuxna” pastor under året men avslutade sin
anställning den 31:a december för att gå in i arbetet i Korskyrkan, Gävle. Unga-Vuxnagudstjänsterna har regelbundet pågått med medverkan av flera ungdomar. Samuel har delat
Guds ord i dessa gudstjänster. I Edsbyn har ungdomsteamet tillsammans med Veronika och
Sara Broberg (Sion) fortsatt med lördagsträffar.
Församlingens övriga sammankomster
Valborgsmässoafton och midsommarafton firades som tidigare på Vevlingestrand. Nyårsvaka
hölls i Betelkyrkan med familjen Khemi som värdar. Böneberget har fortsatt i kyrkan på
torsdagarna med varierande uppslutning. Maria-teamet har också haft några samlingar.
Cellgrupperna har fortsatt att mötas på olika platser.
Församlingens mission
Trosgnistans mission planerar sitt årsmöte den 9 maj, då redovisningen kommer att ske för
denna omfattande verksamhet.
Församlingsledning
Församlingsledare/äldste består av – David Duveskog: ordförande och föreståndare. Stefan
Ask: vice ordförande. Tord Renkel: pastor. Curt Johansson, Göran Duveskog, Nils Gustavsson,
Lena Ståhl.
Församlingens styrelse består av församlingsledare/äldste och Elinor Ask.
Församlingsmötets styrelsefunktioner utgörs av: David Duveskog ordf. Stefan Ask v.ordf.
Nina Ask sekr. Henrik Herza kassör och Elsie Persson v. kassör. Thomas Hallstensson och
Joakim Williams tjänar som revisorer.
Som diakoner tjänstgör - Harry Lind, Nina Ask och Inger Söder.
Henrik Herza har varit sång- och musikansvarig under 2019.
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. Vi står ständigt inför nya utmaningar och villigheten till uppoffringar, bön och hängiven
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tjänst är avgörande för en fortsatt tillväxt och expansion både hemma och ute på
missionsfälten. Må Herren vidröra oss alla med den Helige Andes eld, så att vi villigt intar vår
plats och tjänar i glädje under det kommande året.
Tord Renkel / Pastor
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