Larvik desember 2021
Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!
JUL – FORVENTNING

Ungdomsarbeidet INPUT

Etter at ungdomsarbeidet Input ble startet opp
igjen tidlig vinteren 2018, har vi hatt ufattelig
mange hyggelig og morsomme stunder sammen.
Det har vært en utrolig stor glede i den travle
hverdagen å kunne tilbringe hver fredag sammen
med en gruppe trygge kristne ungdommer.
Vi tilbrakte nylig en fantastisk helg sammen,
med nydelig vær på hyttetur i Farris. Foruten de
gode møtene hver fredag, har vi tidligere også
hatt alt fra skogsturer på vinteren, til badeturer
på sommeren. Julen er også like rundt hjørnet og
det skal vi feire skikkerlig med julebord! Vi har
utrolig mange ambisjoner for hva Input kan få til
og hvor mange mennesker vi kan møte gjennom
en felles kjærlighet til Jesus.

Tindrende barneøyne. Forventning. Jul er jul slik
det alltid har vært i moderne tid i landet vårt.
Når våre barn var små pyntet Svanaug og jeg
alltid juletreet etter at de hadde lagt seg på lille
julaften. Og når de våknet, og sto opp på julaften
var det spente barn som skulle se treet, og
gavene som lå under. Alle har vi våre opplevelse
å se tilbake på som barn, og senere for oss som
har barn, som foreldre. Gode minner å ha med Vi forsetter videre med Input hver fredag etter
seg.
nyttår. Alle ungdommer er selvfølge hjertelige
Også til den aller første julen var det velkomne til å bli med, og vi skal sørge for at vi
forventninger. Menneskene i Israel ventet på tar dem godt imot! Hvis du har lyst til å få med
Messias. Han som skulle komme. Men de visste deg hva som skjer framover på Input, så
ikke når tid han kom, om det var vår, sommer, oppfordrer vi deg til å bli med i Facebookhøst eller vinter. De visste bare at Han skulle gruppen vår «INPUT 2021».
komme. Og når Han kom så var de der. Maria og
Josef, hyrdene på marken, og mennene fra
Østerland som kom med gaver til barnet. De
visste at noe skulle skje, men ikke hvilken tid.
Bibelen sier at «Men i tidens fylde sendte Gud
sin Sønn, født av en kvinne og født under loven»,
Gal.4,4. Tiden var inne, øyeblikket var kommet.
Jesus Kristus var født inn i tiden.
Simeon levde i forventning, likeså Anna. Og når
han får se Jesus Kristus i templet er han klar
over at: Nå er det skjedd! «… mine øyne har sett
din frelse», Luk.2,30, kunne han si! Og senere
kunne Anna gå frem, «og hun fortalte om barnet
til alle som ventet på frihet for Jerusalem»,
Luk.2,38.

Ungdommer og ledere på tur
Formiddagstreff

Året har vært preget av korona og i store deler
av året nedstengning. Dette har også gått ut over
Formiddagstreffene. Vinter og vår var det
vanskelig å holde i gang, men straks landet ble
Forventningen var stor, og den ble oppfylt. I dag åpnet var vi i gang på nytt.
venter vi også på Ham som skal komme, og Han
kommer når tiden er inne. Da er det ikke i Vi har hatt flere interessante gjestebesøk og våre
templet Han bæres inn, men Han bærer alle som egne krefter har stilt opp med ledelse, sang og
musikk. Det har gått noe ned med fremmøtet,
venter på Ham inn i sin Himmel!
men vi ser frem til at det skal seg opp igjen.
Gunnar Harkestad

BBB - Bibel-bønn-brød

Viktige datoer:
 19. desember er det julekonsert kl 1700
Bibel – Bønn – Brød er en viktig del av

undervisningen i menigheten. Frem til nå ha det
kun vært 3 samlinger i 2021, de to siste med
Terje Berg som taler, og det har dreid seg om
endetiden. Emnene hans har vært så interessante
at det siste gang var samlet 40 personer på en
onsdagskveld. BBB fortsetter utover vinteren.

Våre egne sangere og musikere deltar
sammen med Inger og Erik Schultz som
gjester.

 Julaften er det familiemøte kl 1500.
 2 juledag kl 1100 taler Rudolf Larsen.

LEDERRÅDET

 Til 2. januar har vi sendt en spesiell

På årsmøtet våren 2021 ble Interimsstyret
enstemmig valgt som menighetens Lederrådet.
På flere måter har det vært tøft å lede
menigheten i korona-tiden med forskjellige
ordninger for deltakelse og nedstengning. Men
medlemmer og møtebesøkende ellers har vært
veldig forståelsesfulle for den situasjonen som vi
har vært i.

 8. og 9. januar har vi besøk av sanger-

innbydelse. Dersom ikke han kan komme
taler Gunnar Harkestad i det møtet, og
det blir brødsbrytelse.
paret Sara og David Åstrøm. De er
kjent fra kristne TV-kanaler. Lørdagskvelden begynner møtet kl 1800 og
søndag kl 1100.

Lederrådet består nå av Tommy Fredriksen,
nestleder, Gunnar Harkestad, leder, Sylvi-Ann
Haugen, sekretær, Tom Langerud, Hilde
Marthinsen og Roy Nilsen.

 16. januar er det menighetens årsfest kl

Nå ser vi fremover til avslutningen av 2021 og
ser at 2022 kan bli et spennende år for arbeidet i
menigheten. Men det trengs at vi står sammen i
det store arbeidet vi er satt til i Larvik!

fra Åpne Dører og det blir Misjonsoffer

1700. Alf Dagfinn Hovland taler på
festen.
 30. januar får vi besøk av Marcus Wallin
 12. og 13. februar er det på nytt besøk av

Terje Berg. Det blir seminar lørdag kl

«Salig blanding» fra Notodden-området på besøk i november
Menighetens-kontoer:


Drift: 2440.07.75636 , Vipps 12817



Barne- og ungdomsarbeid: 2510.20.49317

1100 – 1300 (med kaffepause) og han
taler på møte på kvelden. Søndag blir det
møte kl 1100 og kl 1800.



Barne- og ungdomsarbeid - Vipps: 12818

 20. februar taler Eva Olsvold Sundar i



Renhold av lokalet: 1506.20.91123



Misjon: 2510 20 46946 Vipps 13712

møtet.
 INNSAMLING TIL UKRAINA blir den
29. april til den 1. mai.
Følg med på menighetens Facebook-side, ØstlandsPosten eller på www.bela.no
Kontakt med Betania, tel 456 19 759

