
Adventstid. 
Vi er inne i en tid med
forventing.  Vi  venter
på  noe  som  skal
komme  -  julen.  Julen
er for mange av oss en
høytid  med  mange
følelser,  tradisjoner,

forventning  og  historien  om  Jesusbarnet.  For  litt
over  to  tusen år  siden ventet  man på Messias,  en
som kunne frigjøre Israel og jødene fra okkupasjon
og forfølgelse. Midt i denne forventningstiden kom
Jesus som et lite barn, født i en landsby med ca 200
innbyggere.  Han gjorde ikke  så  mye  av seg.  Han
hadde 12 menn som fulgte ham. De forsto ikke så
mye  i  starten,  men  ble  underveis  klar  over  hvem
Jesus  er.   Men  han innfridde  ikke  deres  politiske
forventninger.

Men hvorfor er Jesus så kjent i dag? Fordi vi kan ha
forventninger til  han i  vår tid og i  våre liv!  Jesus
viste  seg  å  være  Guds  enbårne  sønn,  vår  Herre!
Jesus  er  Gud som ble  menneske.  Han tok all  vår
synd på seg slik at vi kunne få tilgang til Gud igjen
og få alle våre missgjerninger tilgitt, om vi tror at
Jesus er Messias vår frelser. Israel og jødene skal få
sine  løfter  oppfylt  med  et  fredsrike,  men  vi  som
lever i  dag kan få en indre befrielse ved troen på
Jesus.  Vi  kan  ha  en  forventning  om Jesus  andre
gjenkomst,  men enda viktigere,  ha  en forventning
om å møte Jesus nå og vandre med ham resten av
livet!  Jesus  skal  komme  igjen  for  å  opprette  et
fredsrike hvor han regjerer ut fra Jerusalem, men før
han oppretter Israel, ønsker han og opprette deg og
meg. Jesus kom ikke bare for å opprette et land og et
folk,  men  hele  verden!  Du  og  jeg  kan  ha  store
forventninger til at Jesus kan gripe inn i våre liv, om
vi tillater han det. God jul!
Bless!

Øyvind Toeneiet, pastor

Barnearbeidet
Vi i Betania har ikke noe barnearbeid nå. Dette er 
noe som bekymrer  oss  i  lederrådet.  Vi  ber  om at
Gud må gripe inn og reise opp ledere som er utrustet
til dette arbeidet. Dette er et bønneemne du må ta 
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del i! Det vi i LR gjør, er å få en oversikt over hvem 
som er villig til å gjøre et arbeid blant barna våre. Vi
skal også ha en samtale med Frank Nyfelt fra PBU
(Pinsebevegelsen barne-  og ungdomsorganisasjon).
Han kan hjelpe oss i å komme i gang, samt hjelpe
oss i hvordan vi kan organisere dette arbeidet. NB!
Kjenner du på at dette med barnearbeid er noe du
kan delta i så ta kontakt med Øyvind Toeneiet eller
andre i LR. Dette skal vi få til sammen!

Lørdagsmøtene
Hver lørdag leder Tommy Fredriksen trofast sang-
og  vitnemøter.  Dette  er  møter  hvor  sangen  og
vitnesbyrdet har stor plass. Besøker du et av disse
møtene som er kl 1800  lørdager, vil du oppleve en
sterk atmosfære av Guds nærhet, menneskers friske
vitnesbyrd om hva Jesus gjør i dag, du vil kunne se
mennesker  blir  frelst  og  syke  blir  bedt  for  til
helbredelse. Tommy har vært trofast i dette arbeidet
selv om det kommer bare fem eller det kommer over
seksti, så står han i det han opplever som et kall til
tjeneste.  Kom  å  opplev  et  eller  mange  av  disse
møtene, det vil gjøre noe med deg!

Ungdomsarbeidet
Ungdomsarbeidet  i  Betania  består  av  en
tentrogruppe på tre gutter og ungdoms-møter som vi
kaller Input. Input er hver lørdag hvor vi starter opp
kl 1900 med gratis  mat til  ungdommen. Så er det
møte med lovsang og forkynnelse.  Deretter  er  det
sosialt med samtaler, leker og kiosk. Det er mellom
10 og 20 ungdommer som samles hver fredag. 
NB!  kjenner  du  på  lyst  til  å  være  med  på  disse
møtene er du hjertelig velkommen. Input er for 8.
klasse og oppover. 
Har  du lyst/kall  til  å  være med som leder  i  dette
arbeidet,  så  ta  kontakt  med Øyvind Toeneiet  eller
Jan Einar og Hege Hvatum.

Diakon-teamet
Vi  har  et  diakon-team
bestående av 9 stk som har
som  oppgave  å  besøke
mennesker  som  trenger
det.  Vi  besøker  de  eldre
med  juleblomst,  og



kommer med en blomst når man fyller 70, 75, 80 og
hvert  år  etter  fylte  80.  Vi  besøker  også  syke  og
mennesker som føler seg ensomme. Vet du om noen
som trenger en oppmerksomhet eller er kommet på
sykehus, så si i fra til Øyvind Toeneiet, så blir det
formiddlet til diakon-teamet. 
Er dette et arbeid du kunne tenke deg å delta i så si
fra til Øyvind Toeneiet eller andre i LR.

Misjon
Misjons-rådet  møtes  noen
ganger  i  året.  Det  har
ansvaret  for  misjonsmøtene
siste  søndag  i  hver  måned,
samt  oppfølging  av
økonomien. Denne  begynte
å  bli  svak,  men  en  gave
endret  dette,  samt  at

juleaksjonen  i  november  innbrakte  kr  25.000.  Alt
dette tilhører hovedkassen for misjon. 

I  tillegg er  det  blant  annet  en kasse  for  Kongo.  I
denne  måneden  ble  det  sendt  kr  130.000  til  det
arbeidet som Petra Sveum hadde ansvaret for. 

Kassen for arbeidet i Paraguay har vært svak, men
det ser nå ut til  at  vi når målet for året,  nemlig å
fullfinansiere  egenandelen  for  lære-bok-prosjektet
blant indianerne i Paraguay.

Økonomi og drift.
Økonomien er noe svakere enn på samme tid i 2014.
Hovedårsaken  er  at  mens  inntektene  er  relativt
stabile, så øker utgiftene. 
Ønsker du månedlig regnskaps-tall, må du si i fra til
regnskapsfører.
Hvis dine gaver blir registrert i menigheten (bank-
giro), kan du få skatte-fritak for gaver over kr 500,
og inntil kr 20.000. Det utgjør ca kr 5.600 mindre i
skatt.  Si i fra hvis du vil  være med på ordningen!
Se: http://www.bela.no/skattefrie_gaver.html
Husk:  vi  bygger  Guds  rike,  også  med  våre
midler.

Hva har skjedd:
 Ester Sara  Ólafsdóttir  begynte  i  august  på

Bibelskole  i  Los  Angeles.  Har  litt
økonomisk støtte fra Betania.

 Nathalie  van  Walraven  dro  i  august  til
Engavågen  på  oppdrag  for  «Ungdom  i
Oppdrag».  Har  litt  økonomisk  støtte  fra
Betania.

 Menighets-weekend ble avviklet siste helg i 
september. Omkring 58 deltakere. 

 Den 21. november ble juleaksjonen for 
misjon avviklet.

 4. desember hadde ungdommene julebort.

Viktige datoer

 11. des.: julequiz med 
Eigil Rognlien og Input.

 20. des. : JULEKONSERT

 Julaften  og  1.  juledag  er
det gudstjenester.

 27. desember: Julefest. Gang rundt juletreet.
Det er leker for barna. Vi spiser sammen. Ta
med smørbrød, kaker eller lignende!

 3. januar: Nyttårsmøte kl 1100 hvor Øyvind
Toeneiet taler.

 7. februar: Vi deltar på  LED 16 - møtet kl
1100 på Brunstad konferansesenter. Joakim
Lundkvist (fra Filadelfia,  Stockholm) taler.
Buss fra Betania.

Kafeterian er ofte i bruk:

Følg  med  i  Korsets  Seier,  Østlands-Posten,  SMS
eller på www.bela.no

Pastor:   betania.larvik@gmail.com  / Tel. 970 99 620
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