Larvik juni 2016
Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!
Sommer, en tid å søke Gud?
Matt. 6:33-34 "Søk da først Guds rike og hans
rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!
Vær da ikke bekymret for morgendagen. For
morgendagen skal bekymret seg for seg selv. Hver
dag har nokk med sin egen plage."
Sommeren er for mange ferietid. Man får en roligere
hverdag for noen korte uker. Hverdagen vår er ofte
fulle av gjøremål, små og store bekymringer og
travelhet. Men i ferien er det mer tid til ro og
ettertanke. En god ting man kan investere denne
fritiden på er å søke Gud i stillhet og ro. Dette kan
gjøres på flere måter: Hjemme i stillhet, turer eller
dra på et eller flere av de mange stevnene/leirene
som er nå på sommeren.
Å investere i Guds rike først, er en meget god
investering i tid, penger, familie osv. Jesus gir oss
som tror et løfte, at hvis vi søker han først, så vil vi
få alt det vi trenger, også materielt. Vi vil også bli
kvitt noen eller alle bekymringer, fordi vi da vil
erfare at det som vi engstes for, har Jesus kontroll på.
Det er så lett å ikke gi Jesus kontroll i vår travelhet
og da kommer fort bekymringene, men søk han først
og man vil erfare at det fungerer. Jesus vet hva vi
trenger og er mektig, rik og villig til å gi oss det!
God Sommer!
Øyvind Toeneiet, Pastor.
Barne- og ungdomsarbeid til høsten.
I vinter / vår har det
vært en aksjon for å
skaffe midler til en
barne- og ungdomsarbeider. Pr 1. juni er
det samlet inn ca kr
28.000.
Det er et stort behov
for større innsats blant
barn
og
ungdom.
Stillingen
utlyses
internt, og vi oppfordrer interesserte å
melde seg. Se oppslag i
foajeen.
TenTro
Det var fire gutter som fulgte TenTro-opplegget, og
to av disse ble døpt i mai (bildet). Hjelpeledere var
Kathrine Lindhjem og David Levi Olafson. De hadde

medansvar for undervisningen, leiren i Fyresdal og
London-turen.
Bibel, bønn og brød
Samlingene starter opp igjen i september. Vi ønsker å
få større fokus på både Bibel-undervisningen og
bønn. I tillegg er det trivelig å spise og snakke
sammen. Hvis du vil bidra med noe, si i fra!
Lokalet
Vi i LR har snakket om å oppgradere litt i storsalen.
Det gjelder plattformen, samt å male salen i lysere
farger. Det må også investeres i ny projektor og LED
lys på plattformen. Dette må vi diskutere mer
sammen med husstyret før vi begynner å gjøre noe.
Det må lånes midler til dette.
Diakoni-teamet består av Øyvind Toeneiet, Rudolf
L. Larsen, Ann Beate Martinsen, Arne Nilson, Audun
Sigtor Berg, Harald Storønningen, Hilde Martinsen
og Tore Mossum. Vi besøker alle over 70 år før jul,
samt alle som fyller 70, 75 og 80. Etter fylte 80, får
man besøk hvert år. I tillegg så besøker vi syke og
enslige etter behov. Vet du om noen som vil sette pris
på et besøk, så si fra til en i diakon-teamet.
Diakonteamet møtes 3-4 ganger i året, hvor vi
fordeler oppgaver og informerer hverandre om det er
noen som trenger å bli kontaktet.
Misjon
En større gave i 2015 gjør at vi kan opprettholde
støttene til følgende steder: Bulgaria, Mosambik,
Kongo, Ukraina, Israel, PYM, Paraguay og Brasil.
Støtten til prosjekt i Kenya ble avsluttet den
31.12.15.
Først i mai ble den årlige innsamlingen for Ukraina
gjennomført. Det ble mange sekker tøy og kr 49.029
ble samlet inn.
Lørdags-møtene er
blitt et viktig møtested
for mange. Tommy
Fredrik-sen er leder,
og han får stadig
gjeste-predikanter på
besøk.
På bildet ser vi far og
sønn Fredriksen som
leder sangen.

Formiddagstreffet er hver tirsdag kl 1100 - ca 1300.
Det er sang og andakt, og det blir servert god mat.
Det kommer mellom 20 og 30 stk på disse møtene.
Vi hadde siste treff før sommeren tirsdag 24. mai og
starte opp igjen tirsdag 6. sept.

Bruk konto Barne- og ungdomsarbeid i Betania,
Larvik, konto no 1503.74.18959.
Via "smart-telefon" kan du laste ned appen VIPS, og
bruke den til gaver etc til Betania. Vi kan veilede
deg.

Menighets-weekend
Helgen 29. - 30. oktober blir det menighets-weekend
i Betania, sammen med Misjonskirken. Ben Solberg
vil undervise. Vi er i plan-leggingsfasen ang. tema og
rammen rundt seminaret, men det blir et bra
lovsangsteam som består av musikkere «Lovsang for
byen».
Mer
opplysninger
kommer
etter
sommerferien.

Endret møte-tid: I menighetsmøte den 12. juni ble
det bestemt at vi fra første søndag i september har
søndagsmøtene kl 1200. Begrunnelsen er blant annet
at det kan være lettere å samle hele menigheten –
store og små – til gudstjeneste. Ordningen blir
fortløpende evaluert.

Søndag 26. juni kl 18: Live in Larvik; Glenn
Kaiser Band (ex Rez Band)

Viktige datoer:








Vi starter sommeren med fantastisk BluesKonsert i
Betania. Du kan kjøpe billetter på Ticketmaster, men
vi selger også ved døren. Billettpris kr 250 og det er
ingen aldersgrense.
Glenn Kaiser er en Pastor i JPUSA-menigheten i
USA, et samfunn med ca 500 medlemmer. Det er
kjente for arbeidet blant gatefolk i Chicago, og drive
eldresenter i menighets-bygget. Bli inspirert til gode
gjerninger og hør på fantastisk musikk.




26. juni: Konsert med Glenn Kaiser
m/band – egen påmelding.
3. juli – 21. august: Sommerkveld i
peisestua hver søndag kl 1900.
15. august: Dato for innmelding på
TenTro-kurs.
28. august kl 1700: Samlingsfest.
2. september: Oppstart av TenTro.
15. oktober kl 0900-1700: LED-regionalt
i Filadelfia, Holmestrand.
29. og 30. okt. blir det seminar sammen
med misjonskirken i Betania. Ben
Solberg underviser. Mer info kommer.
26. nov. kl 1100-1500 Juleaksjon for
misjon.
31. des. Nyttår i Betania? Vi ønsker å gjenta
suksessen fra forrige år.

Søndagsskolen
Det er alltid søndagsskole 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!!!

Økonomi
God økonomi er ofte en forutsetning for
gjennomføring av diverse aktiviteter. Vi ser at gaveinntektene er jevne, mens kostnader øker fra år til år,
så da må man minske på kostnadene, der det er
mulig.

Velkommen til samlinger i Betania!

Vi oppfordrer til å gi til menighetens arbeid.
Sammen er vi er en viktig stemme i Larvik by!

Følg med i Korsets Seier, Østlands-Posten, SMS
eller på www.bela.no
Pastor: betania.larvik@gmail.com / Tel. 970 99 620

Fast avtale via nettbank eller bank, forenkler
givertjenesten. Bruk konto 2440.07.75636.
Nå får vi skattefritak på kr 25.000. Det tilsvarer ca
kr 7000 mindre i skatt.
Vi er i gang med en aksjon for å styrke barne- og
ungdomsarbeidet i menigheten. Se informasjon på
Betania / Facebook.

