Larvik desember 2019
Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!
Nå er det jul igjen, en tid som fremkaller mange
følelser i oss. Jula inneholder dufter, julemusikk,
tradisjoner, pynting, masse god mat, familie, venner,
snø, vinter og gaver!
Det er tradisjonen med julegaver som har skapt
denne magiske stemningen. Barn som gleder seg så
til å åpne pakker. Denne tradisjonen har sitt opphav
fra 1000-tallet hvor de rike gav sine tjenere en gave
8. dag jul, 1. nyttårsdag. Julegaver i den form vi
kjenner i dag er har sitt opphav fra 1800 tallet, så
dette er ingen veldig gammel tradisjon.
Men vi feirer ikke jul for å gi eller få presanger. Vi
feirer at Gud sendte sin enbårne sønn til jorden. Gud
valgte å bli menneske for å frelse alle, men alle blir
ikke frelst. De som blir frelst, er de som velger å tro
på Jesus som sin frelser. Noen mener at alt dette med
Jesus bare er oppdiktet, eller en myte. Dette kan man
mene, men vi får problemer med å forklare hvorfor
ca 1/3 av jordens befolkning tror på ham i dag.
Hvorfor er denne hendelsen feiret i ca 2000 år?
Hvorfor er Jesus beskrevet i andre historiebøker
utenom bibelen, i jødiske og romerske skrifter?
All sannsynlighet tilsier at Jesus ikke er en oppdiktet
person, men har levd i Israel for ca 2000 år siden.
Jesus er Guds gave til oss mennesker som trenger
frelse fra alt det gale vi har gjort, tenkt og sagt. Jesus
kom for å dø i vårt sted, men han vant over døden
slik at vi skulle få evig liv sammen med Gud igjen.
Dette er noe vi kan erfare i dag igjennom å ta imot
Jesus som Frelser og bli fylt av den Hellige Ånd.
Åndens fylde er en gave vi kan motta hver dag om vi
ønsker. Ta imot de himmelske gaver, de er så mye
mer verdt enn de jordiske!
Velsignet god jul!
Øyvind Toeneiet, Pastor
Ungdomsarbeidet Input
Dette semesteret har vært spesielt bra i nyoppussede,
flotte lokaler! Input har møter og sosialt opplegg
hver fredag fra kl 19:30-23:00. Målgruppen er 13-19
år og på det jevne er det mellom 10-15 ungdommer i
tillegg til oss ledere som er Elisabeth og David
Axell, Roy Nilsen, Rune Mathias Holm, Øyvind og
Mette Toeneiet.
Vi storkoser oss sammen på fredager, og opplegget
er først møte med lovsang, bønn, appell eller
undervisning og leker.

I tillegg er det kiosk, biljard, bordtennis og «å henge
sammen», som ungdommene sier.
2.etasje har blitt kjempe flott og mer funksjonelt; TV
er plassert på veggen og der kjøres både tekst,
lovsanger og film. Det fungerer veldig bra! I høst
har vi, i tillegg til vanlige møter, også vært på
helgetur til Bonnegolthytta, «Høyt og lavt», hatt
skogstur til Bakkanetjønn, deltatt på Get Focused i
Stokke, Unite Larvik, konsert i Misjonskirka for å
nevne noe.
Vi opplever at ungdommene trives og er trofaste på
samlingene. Det er en trygg og god atmosfære. Og vi
ledere har en brann om at ungdommene skal få
oppleve Guds-nærvær, og få et personlig forhold til
Jesus, og oppleve seg sett, elsket og akseptert.
Vær med å BE for ungdomsarbeidet. Uten Jesu
nærvær, og mennesker som blir preget av Ham, er vi
bare en vanlig ungdomsklubb. Vi ønsker å være et
fyrtårn i Larvik by – et sted som lyser opp i mørket,
som peker på Jesus, og er en veiviser til Ham.
Mette Toeneiet
INTERIMSSTYRET
I ekstraordinært årsmøte 5. september ble det valgt
Interimsstyre for menigheten. Til styret ble valgt
Tommy Fredriksen, Gunnar Harkestad, Sylvi-Ann
Haugen, Tom Langerud, samt David Axell fra

tidligere LR. Øyvind Toeneiet er med i styret som
menighetens pastor og Rudolf Leif Larsen deltar i
styremøtene som driftsleder. I første møte i
Interimsstyret ble Gunnar Harkestad valgt som
styrets leder.
Interimsstyret har hatt flere møter denne høsten,
(11.09, 25.09, 24.10, 06.11, 20.11 og 04.12)
Interimsstyret har også ansvar for menighetsmøtene, og disse ledes av styrets leder. Det har vært
2 menighetsmøter i høst, 08.10 og 20.11.
Interimsstyret er valgt frem til årsmøtet som er
fastsatt til 25.03.1920. I tillegg er det bestemt 2
menighetsmøter på nyåret, 20.01 og 26.02. Allerede
i menighetsmøtet 08.10 signaliserte styrets leder at
tiden frem til ordinært årsmøte ville bli for kort til at
styret fikk gjort en skikkelig jobb. Dette kommer vi
tilbake til på nyåret, med en eventuell prolongering i
årsmøtet 25.03.
Den driften av menigheten som «går sin gang» har
ikke vært noe særlig til behandling i Interimsstyret.
Det gjelder f.eks. Formiddags-møtene, Ungdomsarbeidet, Bønnemøtene og Formiddags-treffene. Det
har da vært aktuelt å se på hva som ikke fungerte
godt, og prøve å få til andre ting som kan samle
menigheten. BBB på onsdagskvelder var nedlagt til
sommeren 2019, men disse ble tatt opp igjen med
samlinger annenhver onsdag. Styret gikk også inn
for å arrangere sangkvelder på noen søndagskvelder,
og det ble både 27.10 og 17.11. Flere sangere deltok
både fra menigheten og sangere utenfra. Første
kvelden samlet det ca. 43 personer og andre kvelden
ca. 63 personer. Og folk opplevde sangkveldene som
veldig positive. Beate Klein sto for kafeen, og de
aller fleste, begge kveldene, kom ned i Peisestuen og
deltok i fellesskapet der. Sangkveldene vil fortsette i
2020.
Fremover i desember er det bestemt både Bok-kveld
med forfatteren Oddvar Schjølberg og Juleaksjon for
menigheten etter initiativ fra Inger Rudskjær.
Positive ting som vil være samlende.
Pinsemenigheten Betania trenger nå at vi samler oss
til innsats for evangeliet i Larvik! Vi har mennesker
å vinne i byen og kommunen vår. Vi har et flott
budskap å bringe og vi ser frem til at det skal lykkes
med arbeidet i Betania til ære for Jesus Kristus.
Gunnar Harkestad
Økonomi
Betania er en frimenighet tilknyttet Pinsebevegelsen
i Norge. Menigheten er økonomisk selvstendig og
det er i all vesentlighet medlemmene som betaler
menighetens utgifter. Givertjenesten er frivillig og
hver enkelt gir etter evne. Alle er velkomne
uavhengig av hvor mye man gir. Vi står sammen om
å bygge Guds rike, og får være praktiske i vår tro.
Mange opplever glede og velsignelse ved å bidra til
vår lokale virksomhet og til misjonsarbeidet.

Menigheten ønsker en sunn og stabil økonomi. Fast
givertjeneste gir forutsigbare inntekter og gjør oss i
stand til å forvalte ressurser og planlegge aktiviteter
på en god måte. Vi oppfordrer alle våre medlemmer
til å gi et fast beløp i måneden. Du registrer selv
beløp og hyppighet enkelt i din bank. Ønsker du å
gi kontant så sendes kollektbøssene rundt i alle våre
møter.
Vi minner om at du kan få skattefradrag for gaver
inntil kr. 50.000.
Bruk kontonummer 2510.20.46881 eller Vipps
12817. Har du spørsmål om givertjenesten kan du
kontakte oss på
«betania.larvik.regnskap@gmail.com»
Vidar Grinden

Viktige datoer
 07. desember kl 11 – 14: Juleaksjon for
menigheten.
 08. desember kl 12: Line og Hans Krogh synger
og presenterer ny CD,
 15. desember kl 18: Sanger i advent. Anette og
Daniel Augdahl synger.
 24. desember kl 15: Julegudstjeneste
 25. desember kl 12: Høytidsgudstjeneste
 31. desember kl 19: Nyttårs-feiring
 01. januar kl 17 : Nyttår-gudstjeneste.
 12. januar kl 17: Årsfest
 09. februar kl 11: LED19-gudstjeneste
 19. april kl 12: Gordon Tobiassen

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

