Larvik januar 2019
Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!
Tanker om 2019.
Kjære tros-søsken! Takk for 2018 og det som er blitt
gjort i Herrens tjeneste. Det mange spør seg når et
nytt år står foran oss, hvordan blir det nye året?
Det som er sikkert er at det blir ikke helt likt det som
har vært, og det kan komme store forandringer til det
gode, men også ting som ikke er så hyggelig.
Noe av det viktigste vi kan bære med oss fra Guds
rike og store skattekammer, er håpet. Håpet som vi
har fått av Gud, er et godt håp som tåler alt som
måtte møte oss i 2019. Det er håpet om en god dag,
som får oss til å stå opp om morgenen. Det er håpet
om at neste år skal bli et godt år, som får oss til å
feire nyttår.
Da Israel var på veg til Babylon som fanger, kommer
profeten Jeremia med disse ordene fra Gud: «For jeg
vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er
fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere
fremtid og håp. Og dere skal påkalle meg og gå av
sted og be til meg, og jeg vil høre på dere. Dere skal
søke meg og dere skal finne meg når dere søker meg
av hele deres hjerter».
Dette er løfter som gjelder alle som tror på Jesus, for
i Ham har vi fått tilgang til alle løftene som ble
gitt til Israel. Har Gud noen gang sviktet deg? Nei!
og det vil han heller ikke i 2019!
Velsignet godt nytt år!
Øyvind Toeneiet, pastor
Life-gruppe:
Vi samles mellom 4 og 10 personer hver tirsdag hvor
vi har et enkelt måltid, ber sammen og snakker om
ting i bibelen/troen som opptar oss. Dette er også et
sted hvor vi kan snakke om livet på godt og vondt,
erfare Guds inngripen i det vi står i til en hver tid.
Life gruppa er også et viktig redskap til å bli godt
kjent med nye medlemmer.
Tirsdagstreff:
Annenhver tirsdag samles mellom 20 og 30 til
hyggelig samvær med god mat, sang og
bibelundervisning. Det er flere forskjellige som
kommer å taler for oss og i blant får vi også besøk av
musikk krefter.
Søndagsmøtene:
Vi samles mellom 40 og 70 mennesker hver søndag,
men vi kan bli flere! Vi vil oppfordre til å komme på
møter hvor man møter tros-søsken i tilbedelse og
undervisning. Vi opplever ofte Guds mektige nærvær

på disse møtene og ser stadig at Gud rører ved oss,
styrker, veileder og svarer på bønn.

På lørdags-kveldene kl 1800 er det «Sang- og
vitnemøte» hvor Tommy Fredriksen er leder. Vi ser
folk får et møte med Jesus, både til helbredelse og
forløsning i livet!
Årsfesten
Festen er nå flyttet til søndag 6. januar kl 1700.
Grunnen er å komme nærmere årets start. Vi takk for
det som forrige år brakte, og ser framover, og er
forventende for hva Gud har for menigheten i 2019.
Bibel, bønn og brød
Samlingene starter den 16. januar. Programmet
denne vinteren er:
Januar
16. David Lindhjem, Julemysteriet»
23. Tom Teien. «Brudepikene»
30. Rudolf Leif Larsen, «Fengselsbrevene»
Februar
06. Rudolf Leif Larsen, «Fengselsbrevene»
13. Eigil Rognlien
20. Vinterferie
27. Eigil Rognlien
Mars
06. 13. Gunnar Harkestad, «Hva Bibelen sier om seg selv»
20. Eva Olsvold Sundar
27. Gunnar Harkestad, «Bibelens selvbilde»

TenTro:
Det er fem TenTro-elever i år. Det er Mia Toeneiet,
Elias Rudskjær Lunde, Johan Dalland, Christoffer
Nilsen og Julianne Lindhjem. Julianne er med oss på
«Facetime» fra Jerusalem. Vi har undervisning hver
torsdag fra kl 1800-1900. Kathrine Lindhjem,

Tommy Fredriksen og Øyvind Toeneiet underviser.
Det er en flott og engasjert gjeng som møtes hver
uke. Vi skal på to turer sammen. Den 25. - 27. januar
drar vi til Fyresdal. Den 11.-15. april drar vi til
London.
Hver søndag er det kafè etter møte hvor TenTroelevene samler inn penger til London-turen. Vi ser
hvert år at ungdom blir møtt av Gud og noen blir
også frelst på disse London turene.
Vi oppfordrer alle som kan til å ta en tur på kafèn
etter møtene på søndag.
Misjon
I flere år har misjonsinnsamlingene blitt supplert av
en større gave. Nå er den
oppbrukt,
men
vi
har
gjennomført de støttene som er
lovet for 2018. I tillegg litt til
honorar etc.
Men nå må budsjettet reduseres med ca kr 47.000,
hvis ikke noe ekstraordinært skjer.
Gatekirken
Vi tenker å ta en liten pause med Gatekirka i vinter,
for så kommer vi i gang igjen i april. Vi fortsetter
som før. Vi står på Larvik torg eller utenfor Amfisenteret en lørdag i måneden. Vi deler ut gratis kaffe,
kjeks og evangelietraktater. Vi tar med gitarer, synger
og vitner.
Vi tilbyr også å be for de som ønsker det.
I sommermånedene tenker vi også å stå nede ved
Storgata på nattetid, slik vi har gjort tidligere.
Bli gjerne med på dette evangeliseringsarbeidet!

Ungdoms-arbeidet
Ungdomsarbeidet er lagt ned inntil videre fra høsten
2018. Dette pga. de fleste lederne flyttet fra Larvik
for å studere. Det jobbes med å få opp nytt
ungdomsarbeid i løpet av våren 2019. Vær med i
bønn om at Gud viser vei i dette arbeidet.
Økonomi

LED19 avvikles den 7. - 10. februar. Det oppfordres
til å delta, spesielt på det «åpne» møtet på søndag
den 10. februar kl 11. Danielle Strickland taler.
Eiendom

Det gjenstår endel arbeid inne: Kjølerommet må
repareres. Plattformen skal ha nytt belegg. I tillegg er
det
alltid
vedlikehold
som
trenger
vår
oppmerksomhet.
Vår-rengjøringen skjer lørdagen før TenTrogudstjenesten i april.
Alle renholderne gjør en utrolig viktig jobb! Vi
trenger flere som kan bidra i arbeidet.
Personvern
I juli kom en ny lov om «Personvern» kalt «GDPR).
Det er utarbeidet en egen manual for dette.
Den som blir registrert hos oss, må selv gi fra seg
informasjon som skal bli registrert. I forbindelse med
barnevelsignelser/registrering av barn, kreves
signatur av foreldre/foresatte.
Det oppfordres til at medlemmene leser
informasjonen om «Personvern». Du finner dette på
www.bela.no/ eller på benken i foayeen.

S ndagsskolen / 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!!!
Viktige datoer:
6. januar: Årsfest kl 1700
8. - 10. januar kl 19 – 21: BØNN
3. februar: Randi og Hjalmar Johansen.
10. februar LED 19.
15. februar kl 19: Johnn Hardang.
7. mars kl 19: Gordon Tobiassen
28. mars kl 19: Årsmøte
07. april: Eivind Amberg fra Oase taler.
28. april kl 12 er det avslutning for TenTro.
Open Heart har innsamling første helg i mai.
Halvard Hasseløy taler

Det ser ut til at vi når omkring kr 250.000, noe
vi trenger for å balansere første halvår 2019. I Velkommen til samlinger i Betania!
tillegg har vi kr 37.000 på Barne-og ungdoms- Følg med i Korsets Seier, Østlands-Posten eller på
kontoen, samt ca kr 30.000 på evangeliseringswww.bela.no
kontoen.
Pastor Øyvind Toeneiet tel 970 99 620
Vi oppfordrer til at det gis til menigheten på kto 2510
20 46881. VIPPS er nr 12817.
Husk: Gud elsker en GLAD giver!! Å investere i
Guds rike er VIKTIG!!!

God

!

