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

God påske!!

alle skulle ha hatt, ved at han frivillig lot seg
ydmyke, torturere og dø. Dette var straff nok og
Pastor Øyvind Toeneiet
Jesus gjorde dette for at alle som tror på dette
skal slippe straffen for alt det gale og egoistiske
Vi
har
sett vi har gjort gjennom hele livet. Da blir nåde
mennesker
blitt gratis pluss ingenting! Dette er grunnen til at vi
berørt av Gud, og feirer påske. Jesus død og oppstandelse.
flere er blitt døpt
og
lagt
til Lederrådet
menigheten i det Etter årsmøtet 10. mars er det blitt endringer i
siste. I mars ble lederrådet. Tommy Haugen har gått av etter flere
års god innsats. Vi vil takke Tommy for trofast
det døpt 6 stk..
og godt arbeid for Betania, Larvik.
Nå er det påske! Hva skjedde egentlig den
Nye medlemmer i LR som ble valgt på årsmøte,
påsken for omtrent 2000 år siden? Jeg treffer
er Mette Toeneiet og Runa Skattum. Vi ønsker
av og til mennesker som sier de ikke er gode
dem hjertelig velkomne i LR.
nok for Gud. De tror nåde er gratis pluss jeg at
For øvrig består LR av Øyvind Toeneiet
jeg gjør så godt jeg kan, og at det jeg presterer
(pastor), Eigil Rognlien (medpastor), Geir
ikke er godt nok. Jeg slet selv med slike
Larsen, Ruth Wenche Mossum og Morten
tanker de første årene jeg var kristen.
Lindhjem. Rudolf Leif Larsen møter i LR som
Så forsto jeg en dag hva Paulus skriver i Gal.
regnskapsfører og driftsansvarlig.
2:16 og 20-21. Jeg måtte innse at det ikke var
hva jeg fikk til, som gjorde meg rettferdig,
”Søndagsskole-nytt”
Søndagsskolen er et tilbud for barn fra 4 år og
men troen på at Jesus gjorde meg rettferdig.
Ingen blir rettferdige fordi de gjør så godt de
oppover (barn under 4 år må komme med en
kan.
voksen).
Den foregår stort sett hver søndag kl 1700 (kl 11
Det livet jeg nå lever med feil og mangler
hver 1. søndag i måneden) og følger skolens ferier.
lever jeg i tro på Jesus, han som gav sitt liv for
at alle mennesker skulle få leve! Det var ikke
Vi - Elisabeth, Vigdis, Carolina, Tomas, Guro og
hva vi mennesker får til, men hva Jesus har
Mette - stortrives i oppgaven som ledere og føler oss
gjort for oss, som gjør oss gode nok for Gud.
privilegerte som får lov til å være med i dette
arbeidet som er viktigere enn noen gang!
Undervisning i Guds Ord, kristendomsundervisning
og kjennskap til vår åndelige arv er nesten helt blitt
visket ut…nettopp derfor kjenner vi for å ta opp
kampen å gi barna det viktigste de kan få: Gud Ord
og kjennskap til Jesus
Ungdomsmøte i Betania

Er rettferdighet å få ved at vi gjør så godt vi kan,
døde Jesus uten grunn! Da tror vi at vi redder
oss selv, noe som er umulig. Jesus tok straffen vi

Det er en herlig gjeng med unger som finner veien til
søndagsskolen og tallet varierer fra ca 8-20 stk.
Opplegget vi følger heter Sprell levende som er et
herlig ”koldtbord” med kreativ andakt, sang,,
musikk, bønn og takk, dans og lek.

Vår visjon er at barna skal oppleve at søndagsskolen
er et godt og trygt sted å være. At barna lærer og
opplever at Jesus er deres lærer og bestevenn og at
Han vil utruste og bruke dem mektig i den tida vi
lever i - uansett alder!

mennesker komme til tro, bli døpt og bli en del av
felleskapet. Til det trengs menneskelige og materielle
ressurser. Det handler om å så rikelig i den delen av
åkeren hvor vi befinner oss (2. Kor. 9.6)

Det ligger en stor velsignelse i å gi til Guds sak,
Ønsker du å bidra med noe i dette viktige arbeidet, og vi inviterer til å satse på menigheten, også
enten som leder eller medhjelper er du hjertelig økonomisk.
velkommen. Tilslutt: husk oss i bønn…

MISJON
Menigheten har engasjement
mange steder. Vi støtter bl.a.
Bibelskolen
i
Kongo,
gatebarnprosjektet i Mosambik,
alfabetiseringsprosjekt i Kenya,
menighetsarbeid i Bulgaria,
arbeid blant indianerne i
Paraguay, Open Heart i
Ukraina, arbeid i Israel, samt
KABA. Det er svært viktig for menigheten å få delta
i et så stort og meningsfylt arbeid.
Bruk konto 2440 07 59142

INTERNETT
Menigheten har et eget nettsted som heter
www.bela.no. Nettstedet blir nå oppdatert, og får en
ny design. Der vil du finne møteplaner, og annen
informasjon fra menigheten. Om du bruker
www.facebook.com, vil du finne et område for
menigheten hvis du søker på "Betania Larvik". Der
legges inn bilder og opptak fra menigheten, og du
kan komme med hilsner, bilder og videoer.
Du kan skrive til pastoren på adressen
betania.larvik@gmail.com

ØKONOMI
En av de store utfordringene i menighetsarbeidet, er
økonomien. Riktignok refunderer stat og kommune
omkring 200.000 kr (kirkeskatt) til menigheten, men
det er jo på langt nær nok. I 2010 ble det innsamlet i
tillegg kr 717.743, samt kr 547.278 til misjon. Målet
for 2011 er ca 850.000 i gaveinntekter. Det er
nødvendig for å møte økte kostnader (strøm og andre
faste driftsutgifter).
Menighetens motto er "Sammen vil vi gjøre Jesus
Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt". Dette
"sammen" inkluderer også en felles økonomisk
innsats for å realisere mottoet. Vi ønsker å se

Bruk konto 2440 07 75636
SKATTEFRITAK
Du kan få skattefritak for gaver opp til kr 12.000
pr år. Du sparer ca kr 3360 i skatt. Mange er nå
med i en fast overføring pr giro til menigheten.
Regnskapsfører trenger tillatelse til å bruke
fødselsnummeret for å melde inn gaven til
Skattedirektoratet. Ta kontakt med kasserer!

Innsamling til Ukraina 29. april – 1. mai
Fredag kl 19: Hasseløy
Lørdag kl 19: Hasseløy og GPS
Søndag kl 17: Hasseløy og Shekinah
Se annonse i ØP og http://www.openheart.no/

Den 3. - 5. juni er det menighetstur til

Vegårtun leirsted.
Oppstart fredag kl 19.

Talere: Viggo Klausen og Øyvind Toeneiet
Du finner informasjon på Betania og
http://www.bela.no/ og

http://www.vegartun.no
Velkommen til samlinger i Betania!
Følg med i Korsets Seier, Østlands-Posten eller
på www.bela.no.

Lytt på Radio Sentrum!!

