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Takk
Andakten i dag begynner med
et ordtak av ukjente forfatter:
«Den som takker Gud for alt,
får ikke tid til å klage!» 
Og så en liten historie:
Bonden hadde  vært  en  aktiv
kristen og hadde vært med på
bedehuset fra ungdommen av.

Men han var sliten og begynte å tenke på at han ville
forlate troen. Det ble mindre bedehusgang og mindre
kontakt med Vårherre. Men så tenkte han også at det
hadde jo vært mye bra med det å være en kristen, så
han  ville  ikke  forlate  Gud  uten  å  takke  for  tiden  de
hadde vært sammen. Men han måtte finne et sted hvor
ingen  så  ham,  og  der  bøye  sine  knær  og  takke  for
følget! Og under låvebroen måtte det være greit. Som
tenkt  så  gjort.  Han  går  dit,  bøyer  sine  knær,  og
begynner å takke. Det tok litt tid for det var egentlig
mye å takke for. Og etter hvert ble det mer og mer, og
så begynte takken til Jesus for Hans gang til Golgata for
å sone all verdens synd. Og dermed så var det gjort!
Takken førte ham til et nytt standpunkt, og han kunne
strålende  forlate  låvebroen  som  en  fornyet  og  glad
kristen.

Ordtaket og den lille historien sier oss noe viktig om
takknemlighet. 

Men Bibelen har også mye mer å si om takk og det å
være takknemlig, som i Ef.5,4: «Rå ord, tåpelig tale og
grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud!»
og Ef.5,20:  «Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår
Herre Jesu Kristi navn.» Likeså Koll.3,16: «La Kristi
ord  få  rikelig  rom  hos  dere!  Undervis  og  rettled
hverandre  med  all  visdom,  syng  salmer,  viser  og
åndelige  sanger  til  Gud  av  et  takknemlig  hjerte.»
Bibelen er klar på viktigheten av takknemlig! Og vi har
utrolig mye å takke for i 2020.
 
Sangforfatteren August Ludvig Storm skrev allerede i
1891 denne vakre sangen:
Takk min Gud, for alt som hendte, takk for alt du gir
meg her. Takk for dag som fredfullt endte, takk for stund
som inne er. Takk for lyse, varme vårer, takk for grå og
stormfull høst,Takk for alle glemte tårer, takk for tukt og
takk for trøst!

Takk for hva du åpenbarer, takk for det jeg ikke ser.
Takk for bønn som du besvarer, takk for «Nei» når galt
jeg  ber!  Takk  for  livets  dunkle  gåter,  takk  for  svar  i
nødens stund, Takk for trøst når hjertet gråter, takk for
Ordets faste grunn!

Takk for rosene på ferden! Takk for tornene blant dem!
Takk  for  seier  over  verden!  Takk  for  himlens  trygge
hjem!  Takk  for  kors  og  takk  for  smerte,  takk  for
himmelsk salighet, Takk for hvilen ved ditt hjerte, takk
for alt i evighet!

La oss ta lærdom av hva Bibelen, og andre, har skrevet
og sagt om takknemlighet, og vi vil leve et rikt og godt
kristenliv!

Gunnar Harkestad

Sang og vitnemøtene.

Etter en spesiell tid for oss
alle denne  våren, må jeg si
at Herren har vært med og
stadfestet sitt ord.              
Vi  har  opplevd  noen
fantastiske  sang  og  vitne-
møter. Noen unge   menn-
esker har tatt et standpunkt
for Jesus. Det må jeg si et
Halleluja til. 
 
Det  har  vært  ca  10-50  stykker  i  gjennomsnitt  på
møtene. 
Tommy Fredriksen (bildet

Bibel-klasse for ungdom.
Denne  høsten  vil  det  være
samlinger  for  ungdommer
parallelt  med  hovedmøtet  på
søndagene.  En  vil  bruke
kursheftet  «U-Alpha».  Det   er
tilpasset  deltakere  mellom  fra
11  til  14-15  år.  Heftet  er
illustrert  med  mange
morsomme tegninger.  Synnøve
Andersen.

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



UNGDOMSARBEIDET
Det ble en super avslutning for Input på Bonnegoltstua
i  Farris,  midt  i  juni.  Det ble  flotte  sommerdager ved
innsjøen, med mye bading, andakt og hygge.
Til  høsten  håper  vi  det  blir  normal  aktivitet.  Vi
planlegger  oppstart  i  klatreparken  "Høyt  og  Lavt"  i
Svarstad i slutten av august. 
Input  har  søkt  om  midler  fra  Larvikbanken,  og  fikk
innvilget 3000 kr til aktiviteter. Elisabeth Axell

TenTro: 
TenTro-elever  er  Lars  Tore  Lindhjem  Bernhardesen,
Taina  Maiara  Larsen,  Oline  Nilsen,  Celine  Axell  og
Oliver  Jeznach.  Det  ble  ingen  London-tur  i  år  pga
korona-situasjonen. Avslutning den 27. september

Økonomi
Vi setter stor pris på de faste giverne som hver måned
bidrar  med  økonomisk  støtte  til  menighetens  arbeid.
Det er gledelig at medlemmer og andre finner det verdt
å prioritere Betania slik vi kan opprettholde og gjerne
øke  innsatsen  på  aktiviteter  som  f.eks.  barne-  og
ungdomsarbeid,  evangelisering  og  misjon  samt  sang-
og musikkvirksomhet.   Virksomheten driver  ikke seg
selv  og  mange  benytter  fritiden  sin  til  praktiske
gjøremål for menigheten.  Men vi er også avhengig av
en sunn og forutsigbar økonomi.  Inntektene hittil i år
viser en liten nedgang i forhold til i fjor og vi skulle
gjerne sett en motsatt utvikling.  Spesielt må vi minne
om inntekter til renhold.  Vi oppfordrer derfor mange
flere til å være med i tjenesten som fast månedlig giver
og dermed bidra til positive resultater av menighetens
arbeid videre fremover.  Vidar Grinden  

Menighetens-kontoer:

 Drift: Kto 2440.07.75636 

 Drift, Vipps: 12817

 Barne- og ungdomsarbeid:  2510.20.49317

 Barne- og ungdomsarbeid - VIPPS: 12818

 Renhold av lokalet: 1506.20.91123

 Misjon: 2510 20 46946

 Misjon – VIPPS: 13712

Pastor

Øyvind  Toeneiet  har  sagt  opp  pr  30.  september.  Pga
korona-situasjonen, har han vært permittert, og jobber i
«Mental helse». Fortsetter der framover.

Misjon

Aksjonen  2020  for  Ukraina  (Open  Heart)  måtte
avlyses pga korona-situasjonen, pga  stengte grenser.

Det  samles  inn  i  menigheten  midler  til  Kongo,
Bulgaria, Brasil og Paraguay.

Gatekirken
har fått tillatelse av kommunen til å ha aktiviteter på
torget lørdag den 25.mai, 20. juni og 6. juli. Dette er

en viktig markering av evangeliet, midt i byen! 

KORONA-SITUASJONEN OG DRIFT
I  perioden 13.  mars – 5.  mai var  Betania  helt  stengt
etter  pålegg  fra  myndighetene.  Pr  16.  juni  kan  200
personer  samles,  men  smittevernreglene  gjør  at  vi  i
Betania bare kan samle mellom 50 og 60 personer pga
krav til distanse.
Det var tre online-sendinger i påsken fra Betania, hvor
Tommy Fredriksen sang og Gunnar Harkestad talte.
SMITTEVERNREGLER PINSEMENIGHETEN 

1. Alle deltakere på et møte skal registrere seg
ved ankomst med navn. Dette for å kunne spore
hvem  som  var  til  stede  hvis  smitte  kan
tilbakeføres til en våre samlinger.
Omtrent 50 personer kan være til stede i salen samtidig.
2. Det skal være flere «stasjoner» med Antibac i foajé
og møterom.
3.  Det  skal  være  avstand  på  minst  1  meter  mellom
personer.  Dette  gjør  at  kun  annenhver  stolrekke  kan
benyttes.
4. Det skal ikke håndhilses.
5. Det skal ikke klemmes.
6. Det skal unngås å ta på rekkverk.
7. I salen kan ektepar/familier sitte sammen/samlet.
8.  Personer  utenom punkt  7  skal  sitte  med  2  stolers
mellomrom.
9. Nedgangen til underetasjen skal være fysisk avstengt
med sperrebånd og skilt. 
10. Kun handicaptoalettet i foajéen skal brukes.

Gunnar holder døren opp for møtebesøkende 
Viktige datoer:

 Søndag 21. juni kl 19: Anne Marit og Ove 
Arnoldsen besøker menigheten. De synger 
sammen, og Ove taler.

 Søndag 28. juni: Øyvind Toeneiet taler. Mette og 
Roy synger.

 Juli: sommerferie
 Søndager i august: møte kl 1900
 Søndag 23. august kl 1900: Jon Erling Henriksen 

synger og tale
 Søndag 30. august: SAMLINGSFEST. Anne 

Marit og Ove Arnoldsen synger og taler
 Søndag 6. september: Grace og Tor Erik 

Henriksen, pastorpar på Notodden, besøker 
menigheten. 

 Søndag 27. september kl 1100: TenTro-
avslutning

Følg med i Korsets Seier, Østlands-Posten eller på
www.bela.no - Kontakt med Betania, tel 456 19 759   

http://www.bela.noK/

