


Besøk av «evangeliesentret»

Vi  hadde  også  et  fint  besøk  fra  vennene  i
evangeliesentreet som sang og delte sine vitnesbyrd
for oss.
Da vil jeg ønske alle en fin førjulstid og et velsignet
godt nytt år. Tommy Fredriksen

TenTro-avslutning

Det var fem stykker som hadde sin avslutning, Det
var Lars Tore Lindhjem Bernhardesen, Taina Maiara
Larsen,  Oliver  Jeznach,  Oline  Nilsen  og  Celine
Isabel Axell. 

Ungdomsarbeidet 

Søndag 6. desember ble 7 ungdommer døpt. Det er
et resultat av ungdomsarbeidet, ikke minst dette året.

Misjon:  
Betania støtter fremdeles arbeidet i Kongo, Bulgaria,
Ukraina, Brasil, Paraguay samt Israel. 

Økonomi:

Vi  oppfordrer  til  at  det  gis  til  menigheten  på  kto
2510 20 46881. VIPPS er nr 12817.

FRA INTERIMSSTYRET

Interimsstyret ble valgt på ekstraordinært årsmøte 5.
september 2019.
Etter  menighetsmøtet  i  september  2020  består
Interimsstyret nå av: Tommy Fredriksen, nestleder,
Vidar Grinden, Gunnar Harkestad, styreleder, Sylvi-
Ann  Haugen,  sekretær,  Tom  Langerud,  Hilde
Marthinsen og Roy Nilsen. I disse 1 år og 3 mnd.
som Interimsstyret  har fungert  har det  vært  et  fint
samarbeid og en god dialog innad i styret.
Samtidig som Interimsstyret har ledet menigheten i
det  daglige  arbeidet,  har  det  også  vært  lagt  ned
arbeid på hvordan fremtiden kan bli. Det arbeides nå
med å  finne en  forkynner  som har  god erfaring  i
menighetsarbeid,  og  som  kan  hjelpe  oss  videre  i
overgangsperioden  frem  til  vi  kan  kalle  en  fast
pastor. Vi har spurt noen, men først sent på høsten
fikk vi en kontakt som kan være til hjelp om alt går i
orden.  Det  er  viktig  med  forbønn  også  i  denne
sammenhengen.
På nyåret får vi besøk av Kari Berg som er en stor
inspirator  i  barne-  og  ungdomsarbeid.  Dette  er  et
arbeid som utvilsomt må prioriteres i menigheten!
Straks over nyttår starter arbeidet med å få klart et
Lederråd til årsmøtet i mars 2021. Be mye for at det
må finnes gode løsninger her!
Interimsstyret legger ikke opp besøkende forkynnere
på lang sikt. Men ut januar måned er det klart med
interessante besøk til menigheten. 
Fra  Interimsstyret  vil  vi  ønske  medlemmer  og
møtebesøkende  en  VELSIGNET OG GOD JUL –
OG ET GODT OG SEIERSRIKT NYTT ÅR 2021!

Eiendom: 

Det  har  oppstått  vannlekkasje  i  kjølerommet,  så
indre vegger må fjernes, og rommet må bygges opp
igjen.
Forøvrig er bygget i god stand, og man kjenner ikke
til større vedlikeholds-utfordringer

Viktige datoer:

� 20. desember kl 1800: Julekonsert med egne
sang-krefter.

� 24. desember kl 1500: Jule-gudstjeneste
� 26. desember kl 1100: Høytids-gudstjeneste.

Gunnar Harkestad taler.
� 1. januar kl 1800: Høytidsmøte. Gunnar 

Harkestad taler. Brødsbrytelse.
� 5. - 7. januar: BØNNEDAGER
� 10. januar kl 1200: Årsfest

Følg med i Østlands-Posten, Facebook eller på  
www.bela.no

Telefon-kontakt med Betania: 456 19 759


