Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

Konfirmanter 2011/2012
Hva er pinse??
Pastor Øyvind Toeneiet

Vi som kaller oss pinsevenner
bør vite hva pinse er, men det
er mange i vårt land som ikke
vet hvorfor vi markerer pinse.
Jeg vil påstå at pinse er
resultatet av det Jesus gjorde
med sin død og oppstandelse
på Golgata. Døperen Johannes
fikk åpenbaring om hva pinse
er. Han ser det slik i Luk. 3:16
”Jeg døper med vann, men han som kommer etter
meg skal døpe med Den Hellige Ånd og ild.”
Det er dette det dreier seg om, at Jesus kommer til
oss ved Den Hellige Ånd. Før Jesus tok vår synd og
skyld på seg, var det fysisk umulig for mennesker og
komme i kontakt med Gud. Mennesket tålte ikke
Guds nærhet pga. synden.
Når Jesus tar bort all verdens synd ved å gi sitt liv i
vårt sted, så tar Gud og ordner opp i dette problemet.
Paktskista som sto i tempelet i Jerusalem er blitt
flyttet ut derfra og inn i våre hjerter som tror. Jesus
forklarer dette i Joh. 14:16-20 ved at han sier til sine
disipler at han ikke skal etterlate dem farløse, men
komme til dem ved Ånden. Den dagen Ånden
kommer inn i dere skal dere kjenne at jeg er i dere og
dere i meg.
Den Helliges Ånds oppgave er å lære oss alle ting og
minne oss på alt det som Jesus har sagt oss. Dette
gjelder alle troende som lever også i dag! I Apg. 2:121 kan vi lese om da Ånden falt over mennesker for
første gang. Dette er imponerende lesning, men det
beste av alt er at vi kan oppleve dette selv også. Ikke
på samme måte som på pinsedag, men sterkt nokk til
at du vil erfare at du er i Jesus og Jesus i deg!
Måtte pinse bli mer en noen etterlengtede fridager,
men en ny fylde av Ånden i oss!
God sommer!

Søndag 29. april var det tentro Gudstjeneste i
Betania Larvik. Det var tre tentroelever som deltok
på overhøring hos oss. Disse var Ole Kristian
Lindhjem, Daniel Larsen og Kasper Bredal Pedersen.
I tillegg til disse tre var det en fra Vineyard som
heter Alfred Haukøya, han har fulgt undervisningen i
Betania. Det har vært et meget fint år sammen med
disse guttene. De har lært om troen på Jesus,
pinsebevegelsen, andre trosretninger, bibelen, Ånden
og dens gaver med mer. I tillegg til dette har vi vært
på tur til Vatnar leirsted i januar og i mars dro vi til
London med en gjeng fra Misjonsforbundet.
Har du kjennskap til noen som er i
konfirmasjonsalder så kan de melde seg på til tentro
undervisning i Betania for 2012/2013 til Øyvind
Toeneiet mob. 97099620. Det blir leir-tur og London
tur til neste år også!

Vi får besøk fra Brasil.
Den 31. mai kommer en
gruppe
med
bibelskolestudenter fra Brasil. De blir
her til den 19.juni. Jacqueline
Skaara (bildet) organiserer
dette. Disse 10 studentene vil
være med på forskjellige
aktiviteter som søndagsmøter,
ungdoms-møter, celle-grupper
/bibel-grupper, lovsang, teater og drama, gate
evangelisering, barnearbeid med mer. Kom til
Betania og få et møte med disse spennende
menneskene som opplever stor vekst i Brasil.

Lederrådet
På årsmøtet i mars ble Mette Toeneiet og Runa
Skattum gjenvalgt som ledere i Lederrådet.
Morten Lindhjem har bedt om en kortere permisjon
fra Lederrådet.

Omsorgsgruppe
Pastor, Ruth og Erik Grinden, Harald Storrønningen
med flere, har besøkt spesielt jubilanter. Gruppen
utvides med Rudolf Leif Larsen og andre kan bli
invitert til å delta i tjenesten.
En ønsker nå også å besøke andre som kan trenge
besøk fra menigheten.

Kjenner du til noen som trenger besøk, må du si i fra
til pastor, eller en av de andre i gruppe.

Norge i 1987.

Økonomi

Menigheten har et eget nettsted som heter
www.bela.no. Nettstedet blir oppdatert hver uke. Der
finner du informajson om menigheten, møteopptak
(spesielt sang), historien, møteplaner osv. Om du
bruker www.facebook.com, vil du finne et område
for menigheten hvis du søker på "Betania Larvik".
Du kan skrive til pastoren på adressen
betania.larvik@gmail.com

Første halvdel er det blitt foretatt en god del arbeid
på Betania, spesielt når det gjelder det elektriske
arbeidet. Det er installert en vifteregulator som tar
hensyn til luftkvaliteten i salen.
Kafeteriaen er malt, og støydempende plater er lagt i
taket, samt at nytt lysarmatur er satt opp.
Varmepumper installeres i sommer.
Alt dette betyr større kostnader nå, men som vi håper
vi gi lavere driftsutgifter på sikt.
Det ligger en stor velsignelse i å gi til Guds sak, og
vi inviterer til å satse på menigheten, også
økonomisk.

Bruk konto 2440 07 75636

INTERNETT

Noen viktige datoer
•

Brasil-besøk 31. mai – 19. juni

•

St. Hans feiring på Steinsnes 23. juni fra kl
1800. Storgrill.

•

Fra den 24. juni er det søndagsmøte kl 1900.

•

Pastor har ferie 16. juli – 6. august. Deltar på
Sommerstevnet på Hamar den 6. - 11. juli.

•

«Søndags-kveld i peisestuen» starter søndag
1. juli og er frem til søndag 12. august. Alle
møtene begynner kl 1900.

•

Det er samlingsfest den 19. august kl 1700

Misjon
Økonomien følger omtrent budsjett, men som ellers
er behovene mye større enn de midler menigheten rår
over.
Aksjonen «Open Heart» innbrakte kr 109.290. Mye
klær og annet utstyr ble samlet inn.

Hilda og Johan Kværnstrøm reiste i
1921 som de første misjonærene fra Betania, Larvik
til Swaziland. De arbeidet i De Frie Evangeliske
Forsamlinger i Swaziland. På grunn av mye
malariasykdom, flyttet
de til Belfast, Transvaal i
Sør-Afrika.
De hadde fire døtre:
Margrethe, Ruth, Esther
og Lilly (døde 6 mnd. Gammel). Det er ingen
etterkommere etter disse.
Hilda skrev i 1969 et hefte om sine opplevelser i
Zwaziland og Sør-Afrika. Hun var da 82 år gammel.
Ved en tilfeldighet kom vi over et manuskript fra
henne.
Du
kan
lese
historien
på

http://www.bela.no/kvarnstrom.html.
Johan kom aldri tilbake til Norge, og døde 6. juli
1940. Hilda var her to ganger, i 1951 og 1967. Hun
døde 1. juli 1976.
Det har vært lite kunnskap om ekteparet, ettersom de
ble værende i Afrika. Dessuten er det 45 år siden
Hilda sist var i Norge. Margrethe og Ruth var i

SMS og epostadresse
Det er ønskelig å kunne kommunisere enkelt
med deg via SMS (mobiltelefon) eller epost.
Kan du sende en SMS til 970 99 620 (pastor)
og / eller epost til betania.larvik@gmail.com,
eller på liste i foayeen. Takk skal du ha!!!

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!!!
Velkommen til samlinger i Betania!
Følg med i Korsets Seier, Østlands-Posten eller på
www.bela.no.

Lytt på Larvik Kristne Radio – FM 107,1!!

