
Larvik august 2013

Ny start, ny giv!
Øyvind Toeneiet,  pastor:  Jeg  gleder  meg  til  denne 
høsten og hva Gud har for oss i tiden fremover. Jeg 
vil si litt om hva som vil kommer i Betania høsten 
2013. 
Fredag 6. sept. til søndag 8. sept.  kommer  Jørn 
Strand  med  himmel-ekspressen.  Dette  er  en 
dyktig forkynner du må få med deg! Jørn har levd 
et  liv  i  rus  og elendighet,  men har  en historie  om 
hvordan han kom ut av rusavhengighet. Han skriver 
egne sanger med himmel vendte tekster og som har 
humor og appell. 

Kom og la deg bli inspirert og oppbygd under Jørn 
Strands forkynnelse og undervisning. 

Tirsdag - torsdag 10. - 12. sept  er det  bønneuke, 
hvor du er invitert til og søke Gud  sammen med oss. 
Jeg  tror  at  Gud har  planer  for  Betania  og  Larvik, 
disse planene vil Gud dele.

Søndag 15. sept  kommer  Frank 
Matre  (bildet) og skal undervise 
om nådegavene,  hvordan  vi  kan 
benytte oss av dem i hverdagen. 
Han har også skrevet en bok som 
nylig er  kommet ut som det  blir 
muligheter å få kjøpt.

Lørdag 21 sept. blir det loppemarked 
med  salg av mat, amerikansk auksjon 
mm i Betania. Dette gjør vi for å styrke 
økonomien.  Loppemarkedet  fungerer 
på den måten at alle som har noe som 

de vil gi til menigheten, tar dette med og så blir det 
solgt på loppemarkedet. Det som ikke blir solgt tar 
alle med hjem igjen, slik at ikke noen få får en alt for 
stor jobb med å rydde og rigge. Alt vi får inn går  til 
Betania og det arbeidet vi gjør i Larvik.

Har du noen forslag og vil være med på dette så ta 
kontakt med pastor eller lederådet.

David Østby (bildet) kommer søndag 
27. okt. og vil undervise om Israel og 
tiden vi lever i. 

15.  des.  blir  det  tradisjon  tro 
julekonsert  med  god  jule  stemning  og  tid  til 
ettertanke.

Dette og mye mer vil skje i Betania denne høsten. 

Økonomi og drift.
Økonomien er hele tiden en utfordring. Det samles 
inn omkring kr 800.000  + refundert ca kr 250.000 
fra stat og kommune pr år. Det trengs mer! 
Pr  1.  august  er  inntektene  ca  kr  629.000.  Det  er 
omtrent som i 2012, men noe lavere enn budsjettert. 
Utgiftene er på ca kr 609.000. Det er dermed et lite 
overskudd på kr 20.000. 
Lederrådet  oppfordrer  til  å  opprette  faste 
overføringer til menigheten, til konto 2440 07 75636.
Det gir rett til skattereduksjon, opp til ca kr 3360 i 
mindre skatt. Dette gjelder også gaver gitt til andre 
av  menighetens  kontoer  (misjon  etc).  Trenger  du 
hjelp, ta kontakt med økonomiansvarlig.

Misjons-økonomi
Inntektene pr 1. august er kr 125.000, omtrent som i 
2012 og budsjettert. Pengene sendes som bestemt i 
budsjettet. 

Det planlegges julesalg for misjon 23. november. 

Misjons-konto 2440 07 59142 

Misjon
Menighetens  misjons-
engasjement  fortsetter 
som tidligere.
David  Axell  er  fra  juni 

valgt inn som varamedlem i PYMs hovedstyre. Han 
møter normalt på alle møter der.
Fra  august  er  menigheten  kontakt-menighet  for 
Paraguay,  og  Rudolf  Leif  Larsen  er  leder  for 
utvalget. Medlemmene kommer fra andre menigheter 
engasjert i Paraguay.

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



Bli velsignet av å gi tiende.
Ikke gå  glipp av  Herrens  velsignelser  ved  å  holde 
igjen  tiende!  Det  er  en  ufattelig  fristede  og  holde 
igjen tiende eller ikke gi tiende i det hele tatt når man 
ser  at  utgiftene  er  større  enn  inntektene.  Det  er 
selvsagt enklere å gi tiende når man ser at det vil gå 
rundt uansett, men da er det fristende å legge til side 
noe.  Man  vet  jo  ikke  om  fryseren  eller 
vaskemaskinen ryker. 
Det er når man tenker slik, og ikke gir Gud tiende,  at 
man aldri vil se økonomiske mirakler. Dette handler 
om  tro  på  en  levende  Gud  som  er  i  stand  til  å 
forsørge  sine.  Det  er  sunt  å  være  økonomisk 
avhengig av Gud, fordi det holder oss nær til ham. 
Penger har den egenskapen at man lett får dem kjær. 
Men  når  man  skjønner  at  penger  er  noe  som til 
syvende og sist kommer fra Gud, så vil man ikke så 
lett bli forført av rikdommens bedrag. Til alle dere 
som mener penger kommer fra hardt arbeid, må jeg 
minne om at hvem har gitt deg kapasitet til å kunne 
arbeide hardt? Ordsp. 3:9-10 Løfter om at Gud gir 
tilbake til dem som ærer Gud med å gi.
Til  slutt  vil  jeg  minne  om  at  når  man  ikke  får 
økonomien til å gå rundt, men likevel gir tiende, er 
det et offer. Da gir man ikke bare av sin overflod, 
men i tro til Gud. Dette er noe Gud legger særlig 
merke  til!  Mark.  12:41-44 leser  vi  om den fattige 
enken som gav to mynter som nesten ikke var noe 
verdt.  De  rike gav mengder  av  penger  og verdier, 
men ingen av dem ble kommentert av Jesus. Enken 
som gav alt ble på en særdeles måte lagt merke til av 
Jesus. Dette var en jente som hadde mistet mannen 
sin, men ikke troen på Gud. Tror du Gud lot henne 
gå  hjem og  sulte  i  hjel?  Eller  tror  du  hun  ved  å 
investere  i  Gud,  ville  få  et  utbytte  som ikke  kan 
kalles annet et mirakel?
Jeg  er  overbevist  om at  denne  enken gav  alt  uten 
større  bekymringer,  fordi  hun  viste  hvor  hennes 
rikdom kom fra. Hun var tvunget til å bli avhengig 
av Gud, men erfarte at det fungerer!
Skal vi la oss inspirere av enken og våge å ofre noe 
økonomisk for Gud? Du får lov til å prøve Gud på 
dette! Mal. 3:10 "Bær hele tienden inn i forrådshuset, 
så  det  finnes  mat  i  mitt  hus.  Prøv  meg  på  denne 
måten sier Herren hærskarenes Gud, om jeg ikke vil 
åpne himmelens luker for dere å øse ut velsignelser 
over dere i rikelig mål!"

Søndagskolen
Vi i Betania trenger mennesker som kjenner et kall til 
å  gi  evangeliet  om Jesus  til  barna.  Behovet  for  et 
barnearbeid er kjempestort, men behovet gir ikke et 
kall.  Bare  Gud  kaller  mennesker  og  i  et  slik  kall 
ligger også resursene for å lykkes. Det vi trenger er 
ledere for barn mellom 3 og 5 år, mellom 6 og 9 år,  
og mellom 10 og 13 år. Vi trenger gutte- og jente- 
ledere. Er dette noe du kjenner på, så gi oss et hint! I 
sommer har det vært mange festivaler hvor det har 
vært et godt barnearbeid. Dette har ført til at tusenvis

av  barn  og  ungdom  har  vært  med  familien  på 
forskjellige kristen festivaler.
Hvis vi få til et godt barnearbeid i Betania, så vil det 
føre til mange flere blir aktive i menigheten og barna 
blir bevart i troen. Skal vi lykkes, er vi avhengig av 
deg og at ditt kall/gave kommer i funksjon.

Andre viktige datoer
 23. november er det julesalg for misjon. 
 24. november kommer Dag Øyvind Juliussen 

fra Den Kristne Ambassaden. 
 15. desember kl 17 er det «Sanger i advent».
 22. desember er det ikke møte
 24. desember kl 15: Julegudstjeneste
 25. desember kl 11: Høytidsgudstjeneste
 29. desember kl 17 er det julefest.

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!!!

Velkommen til samlinger i Betania! 
Følg med i Korsets Seier,  Østlands-Posten eller på 
www.bela.no
Pastor: betania.larvik@gmail.com  / Tel. 970 99 620

http://www.bela.no/
mailto:betania.larvik@gmail.com
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