Larvik desember 2017
Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!
Er det plass til Jesus?
I Lukas kapittel to kan vi
lese om hvordan julen ble
til. Det som skjedde denne
natten er det lett å tro på,
men det er vanskelig og
fatte dybden i det som hendte. Selve hendelsen er
meget godt dokumentert.
Det som er mer vanskelig å forstå fullt ut, er hvem
Jesus er. Noen mener han er bare oppdiktet og
menneske-skapt, en profet, eller en Guds mann,
morallærer, oppvigler, løgner, håndverker fra
Nasaret eller en galning. Sannheten om Jesus er at
han var den han sa at han var, Guds enbårne sønn,
som kom for å frelse. Det er mange som reagerer på
det Jesus sier om at han kom for å frelse, både på
Jesus tid og nå. Bare Gud kan tilgi synd og Jesus var
ingen Gud, men menneske, sa de. Sannheten er at
Jesus er Gud som ble menneske for at alle som tror
på ham skal bli frelst. Dette er et av mysteriene som
er vanskelig å forstå dybden på.
Til slutt blir utfordringen: Er det plass til Jesus i våre
liv, eller er det fullt? Slik som det var i Betlehem hvor
det ikke var plass til Jesus i herberget, men ble
forvist til en stall. Gi Jesus førsteplassen i livet ditt,
da vil du lettere forstå dette med julens mysterium.

Formiddagstreff
Annen hver tirsdag kl 1100 til ca kl 1300 samles det
mellom 20 og 30 mennesker i peisestua til sang, tale
og et godt måltid mat og kaffe. Her er alle velkomne
og har du lyst til å bidra, så gi deg til kjenne, så kan
vi muligens ha dette hver tirsdag.
TenTro
Det er to tentroelever i år, Tobias Larsen og Patrick
Axell. Vi reiser til Fyresdal på leir 12.-14. jan. med
alle pinsebevegelsens tentroelever i Telemark og
Vestfold. Vi reiser til London i mars sammen med
Misjonsforbundets menigheter i Grenland.
Vi har undervisning hver fredag kl 1800-1900, slik at
elevene kan gå rett på ungdoms møte Input, om de
ønsker det. Det er Øyvind Toeneiet som underviser
dem.
Misjon: PYM heter nå Pinsemisjonen. Også
Betania er en del av Pinsemisjonen, og vi bidrar med
årlig støtte på kr 70 pr medlem.
Betania støtter arbeid i Kongo, Bulgaria, Ukraina,
Paraguay samt Israel.
Ann-Helen og Morten Lindhjem reiste til Israel i
august, og jobber for NPAI, med Vintreet, Sandefjord
som arbeidsgiver.

Søndagsskolen / 10 +
Det er alltid + 10 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!!!

Ann-Helen og Morten arbeider i Israel
Det blir intet julemarked i 2017. Resultatet i 2016
var ikke det vi håpet på. Vi oppfordrer til å gi til
misjonen. Bruk kto 2510 20 46946. VIPPS er nr
13712.
Barna sammen med Ester Sara

Gatekirken i Larvik (Roy og Hans Robert) var i

november på alternativ-messen i Tønsberg. De ba for Eiendom: Det ble i sommer gjennomført en oppsyke, og forkynte evangeliet om Jesus.
pussing (maling) av møtesalen. Nye gardiner er på
plass.
planlegges å asfaltere gårdsplassen for å ungå at sand
dras inn i lokalet.
Det er også planer om andre oppgraderinger.

Trond, Roy, Roy og Hans-Robert
Bibel, bønn og brød: Det samles mellom 20 og 30
personer hver onsdag til Bibelstudie eller andre
relevante tema.
Har du forslag på tema som burde tas opp, så si ifra!
Etter studiet ber vi sammen, og deretter er det
kveldsmåltid. Det er god tid til å prate sammen, noe
vi synes er viktig.

Renata, Thomas og Helen var ivrige opp-pussere!

Økonomi: Vidar Grinden overtok regnskaps- Viktige datoer:
føringen for menigheten (drift, misjon og barne- og
 3. desember kl 1800: Julekonsert med Arvid
ungdoms-regnskapet). Rudolf fungerer som kasserer.
Pettersen med team. Gratis inngang.
Økonomien er stabil, takket være trofaste givere.
Kollekt.Kafè
Kontant-innsamlingen i møtene er lavere enn
 24. desember kl 15: Jule-gudstjeneste
tidligere, mens gaver gitt på giro er høyere enn
 31. desember kl 12: Gudstjeneste
tidligere.
 11. februar: LED 17: Buss til møtet
Vi oppfordrer til at det gis til menigheten på kto 2510
 Det er BØNN tirsdag 11. januar, onsdag 12.
20 46881. VIPPS er nr 12817.
januar og torsdag 13. januar kl 1900 - 2100
 1. mars kl 19: Årsmøte
 4. mars kl 12: Årsfest
Møter: På søndagene er møtet
alltid kl 1200. Vi ser Tommy
 29. april kl 12 er det avslutning for TenTro.
Haugen på talerstolen.
 Open Heart har innsamling første helg i mai.
På lørdags-kveldene kl 1800 er det
sang- og vitnemøter. I blant er det
Velkommen til samlinger i Betania!
mange som kommer på disse
Følg med i Korsets Seier, Østlands-Posten eller på
møtene.
www.bela.no
LED17-regional, Vestfold ble
Pastor Øyvind Toeneiet tel 970 99 620
avviklet den 4. november. Det ble en interesant og
inspirerende dag for omkring 140 personer fra
menighetene i Vestfold. Gina Gjerme og Egil
Svartdahl var hoved-talere, og det var interesant å
høre dem!

Omkring 140 personer var tilstede

Vi ønsker alle venner av Betania en
velsignet julehøytid!

