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Advent  er en tid  med
forventninger.  De   er
forskjellig fra hvor man
er  i  livet.  Som barn er
det presanger som er det
store.  Så blir  det  andre
ting  som  familie,

venner, mat og tradisjoner.

Det viktige med julen må være budskapet om at Gud
ble menneske for å frelse verden. 

Men hva slags forventninger kan man ha til et slikt
budskap? En ting kan være å vente på at Jesus skal
komme igjen. En annen forventning er at Jesus kan
komme til oss nå. Før Jesus, var det synd som skilte
oss fra Gud, men nå er synden sonet i Kristus. Det
som skille oss fra Gud nå, er å ikke tro på at Jesus er
Guds sønn vår frelser (Joh. 3:17-18). Det betyr at vi
kan møte Jesus nå! Vi trenger ikke å vente til hans
andre komme. Jesus sier i Joh. 14:18 Jeg skal ikke
etterlate dere farløse, jeg kommer til dere.

Dette kan vi erfare i dag, at Jesus kommer til oss ved
sin Ånd. Alle mennesker på jord kan erfare Gud ved
å henvende seg til ham i tro. Dette kan bli en jul hvor
vi erfarer Jesus personlig, da får julens budskap en
ny dimensjon og dybde.

Pastor Øyvind Toeneiet

TenTro  
Det er tre TenTro-elever i Betania
i  år,  Viktoria  Johansen,  Kamilla
Lindhjem  og  Elias  Bredal
Pedersen.  Vi  har  undervisning
hver fredag kl 1800. Vi reiser til

Fyresdal  leirsted  på  TenTro-leir  13.-15.  jan.  og  til
London  7.-10.  apr.  Disse  turene  er  noe  som
ungdommen gleder  seg veldig  til!  Det  blir  TenTro
gudstjeneste søndag 30. apr.

Formiddagstreff

Formiddagstreffet er hver tirsdag kl 1100-1300, men
annenhver tirsdag så tar man med mat selv og har en
enkel samling hvor vi leser dikt og kommer med et
vitnesbyrd eller kort andakt. Den andre tirsdagen er
det tale, sang og noe å bite i. Vi har gjort det slik at
den tirsdagen det er servering og tale, er det motsatt
på formiddagstreffet i Salem, Sandefjord. 

Ungdomsarbeidet 

Hver fredag samles en flokk ungdommer i salen i 2.
etasje.  Jan  Einar  Hvatum og  Olafur  Zohpaniasson
leder arbeidet.

Fra ungdoms-salem. Jan Einar innfelt.

Søndagsskolen:  Ester  Sara  Olafsdottir  begynte  i
august som barne-pastor i 25 % stilling. Det var en
stor  glede  for  både  store  og  små!  Her  blir
barnerommet innviet. 

Ny innvielse av barnerommet

Misjon: I november dro Joakim Bredal Pedersen til
Kenya for å være med i misjonsarbeidet der. Han går
på Fjellhaug Bibelskole. 

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!



Joakim sier at «Målet med
oppholde  er  jo  å  få  en
smakebit  og  erfaring  på
hvordan det er å leve som
misjoner, bli kjent med en
ny  kultur  og  få  en  bedre
relasjon,  samt  mer
kunnskap om den levende
Gud». 

Betania  støtter  Joakim
med kr 1000 pr mnd.

Gatekirken i Larvik (Roy og Hans Robert) var sist i
november på Alternativmesse i Eik idrettshall De har
delt ut mange "kjærlighetsbrev fra Gud", og har hatt
mange  samtaler.  Flere  er  blitt  bedt  for.  Noen
helbredelser. En mann ba frelsesbønn. Halleluja! Det
er det viktigste! 

Økonomi: Noen kontoer er nå flyttet til 
Larviksbanken: Drift (hovedkonto): 2510.20.46881. 
Misjon: 2510.20. 46946. Barne og ungdomsarbeid: 
2510.20.49317. 
For øvrig så følger regnskapet omtrent budsjett.
Skattefradrag på gaver er fra 2017 på beløp mellom
kr 500 og kr 30.000.

Juleaksjon  for  misjon  ble  gjennomført  den  26.
november.  Man  fulgte  endel  av  oppleggene  fra
tidligere  år.  Men bortfall  av lodd-salg i  butikkene,
merkes  godt  på  økonomien.  Etter  at  kostnader  var
dekket, er det en saldo på omkring 19.000, som går
til misjon.

I  tillegg  fikk  KongoMisjon  kr  13.500  ved  Lars
Kjøndals  begravelse  den  25.  november.  Gjennom

Kongo-Misjon  blir
Petra  Sveums  arbeid
fulgt  opp,  blant  annet
blant  uføre  ungdom,
sommer sommer-

bibelskole etc. 

Ingrid  Schärer  Østhus
(i  rød  genser)  er  vår

kontakt i Kongo.  Du finner henne på Internett ved å
søke  «Ingrid  Kongo».  Hun  har  en  interessant
«blogg» fra Kongo. 

Søndagsmøtene  begynner  nå  kl  1200.  Ordningen
blir evaluert på nyåret.

Taina og Celine

Fra familiemøtet i desember (Foto: ERV)

Viktige datoer:

 18. desember kl 1900: Julekonsert: 
 24. desember kl 1500: Jule-gudstjeneste
 31. desember kl 1900: Nyttårsfeiring på 

Betania. Se oppslag i foajeen
 3. - 5. januar: Åpen kirke. Bønn.
 15. januar: Olaf Alsaker fra «Åpne dører»
 28. januar: Mikael Järlestrand synger og taler
 29. januar: Misjonsmøte med Helge Flatøy
 5. februar: LED 17. Buss til møtet
 9. mars: Årsmøte
 12. mars kl 12: Årsfest

Søndagsskolen
Det er alltid søndagsskole parallelt med

hovedmøte (ikke i skolefri-perioder)
Vi oppfordrer foreldre og besteforeldre å ta med

barn og barnebarn!!. 
Søndagsskolen er en skole for livet!!

Vi trenger ledere!!!

Vi ønsker alle venner av Betania en
velsignet julehøytid!

Marias lovsang: «Min sjel opphøyer Herren, 
og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. 
For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.
Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store
ting har han gjort mot meg, han, den mektige; hellig er 
hans navn.
Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som 
frykter ham. Lk 1; 46 - 50

Velkommen til samlinger i Betania! 
Følg med i Korsets Seier, Østlands-Posten eller på

www.bela.no
Pastor Øyvind Toeneiet tel 970 99 620

http://www.bela.no/

	

