Larvik september 2014
Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

Gud ønsker oss det beste!
Matt.6:33

Søk da først Guds rike og hans
rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!
Det å søke Gud først, er det beste
vi kan gjøre i alle situasjoner.
Men det er ikke alltid like lett når
vi står ovenfor utfordringer. Jeg
må innrømme at det letteste er å
fikse ting selv, selv om jeg vet at
å søke Gud først, er det rette.
Det beste med Gud er hans uendelige nåde. Så når
jeg ikke søker Gud først, så gir han meg en ny
sjanse! Når Jesus sier «søk Gud først», betyr ikke det
at du bare har en sjanse. Det betyr at vi kan stole på
Herren i alle ting, jo tidligere vi kobler han på en
utfordring, jo lettere blir den. Trossteg er å satse på
Gud, mer og mer etter som vi erfarer at det fungerer.
Men skal vi erfare Gud, må vi ta noen trossteg
utenfor vår komfort sone.

Søndagskolen
Søndagsskolen i vinter blir veldig
gøy for alle barn. Vi skal lære mye
om Den Hellige Ånd, og bli bedre
kjent med Gud gjennom sang, leker
og undervisning. Dette året skal bli
knall-bra, og vi jobber med å gjøre
dette gøy for både barn og voksne!
Alle foreldre, besteforeldre, tanter
og onkler utfordres hermed til å ta
med sine barn på søndagsskolen og
hvis det er noen som har lyst å være
med å hjelpe til så er det bare å ta kontakt med Ester
Sara!

Joy
Jentekoret Joy kommer i gang 2. uka i oktober. Vi
oppfordrer alle tidligere deltagere til å få med seg en
venn.

Min utfordring er å stole mer på Gud, enn seg selv!
Gjør du det, vil du oppdage en levende Gud som er
tilstede i ditt liv.

Ungdomsarbeidet
Ungdommene møtes hver
lørdag kl 1900 i Betania. Vi
har lovsang, forkynnelse,
leker, kiosk og sosialt
samvær. Vi ønsker å se enda
flere ungdom komme på
Input-møtene.

Øyvind Toeneiet, Pastor

Misjon
Søndag 14. september får
menigheten
besøk
av
kenyanerne Rodah Mutave og
Grace Auma, sammen med
misjonærene Gunnveig og
Ernst Knudsen. De er delaktige i et fremgangsrikt
kvinnearbeid i Kenya. Et
grasrotsarbeide som hjelper
kvinner til et bedre liv. Kom og bli inspirert!!
Misjons-inntektene er noe lavere enn i 2013, men
menigheten opprettholder de støtter som er bestemt.
For å komme i mål økonomisk, er det «julesalg for
misjon» den 22. november. Vi trenger premier, og
oppfordrer at det gis ting som kan brukes til
formålet. Ta kontakt med Rolf Tore Nielsen.
Bruk misjons-konto 2440 07 59142. Da kan du få
skattereduksjon på det du gir!

Formiddagstreffet
Vi samles en god gjeng hver tirsdag kl 1100. Det er
bibelundervisning, bønn og forbønn, og vi synger
sammen og får noe godt å spise, samt kaffe og te.

Bibel, bønn og brød
Vi har slått sammen mandagsbibelskolen og
bønnemøtene til en happening hver onsdag kl 1900.
Dette slik at flere skal kunne prioritere en dag i uken
hvor åndelig påfyll blir satt i fokus.
Gatekirken
er stadig på plass i Storgata på
lørdager. Halleluja-gutta og
andre møtes først på Betania
kl.22:30, så settes teltet opp ca.
kl.23:30 og står der utover
natten. Det deles ut gratis kaffe,
vann, kjeks og evangeliet.

Det gamle Betania-lokalet er nå historie
Bygningen fra 1918 måtte gi tapt for gravemaskiner
og nye leiligheter.
Lokalet har vært et samlingssted for Larviks pinsevenner i perioden 74 år. Lokalet er borte, men ikke
menigheten!

Lederrådet har stor forventning til at Guds nærvær
vil bli merkbart på turen. Der Guds nærvær er sterkt,
kan alt mulig skje!
Prisen for hele turen, inkludert kost og losji er:
Voksne kr 1200; 13-15 år kr 1000; 8-12 år kr 820; 37 år kr 480; 0-3 år gratis. Familiepris max kr 3.500.
Meld deg på til Øyvind eller Runa.

Økonomi og drift.
Økonomien følger omtrent budsjettet, men
forutsetter stram styring av kostnader.

Menighets-tur til Solåsen.

Lederrådet oppfordrer til at det opprettes faste
overføringer til menigheten, til konto 2440 07 75636.
Nå er grensen for gaver med rett til skattefritak satt
til kr 16.800. Skattereduksjon kan bli ca kr 4.700,
Dette gjelder også gaver gitt til andre av menighetens
kontoer (misjon etc). Trenger du hjelp, ta kontakt
med økonomiansvarlig.

Viktige datoer


Vi i Betania reiser på menighets-tur til Solåsen 26. 28. september. Dette blir en tur med god undervisning, tilbedelse, sosialt, underholdende og
avslappende.
Fredag kveld er Dennies Greenidge fra London
sammen med oss. Han er hovedpastor i Worldwide
Mission Fellowship i London. Han beskrives som en
glitrende kommunikator. Engelskmannen har vært i
Norge flere ganger.












14. september har menigheten besøk av
misjonærene Gunnveig og Ernst Knudsen,
samt kenyanerne Grace og Rodah.
24. og 25. september kl 1900 underviser Dennies
Greenidge på Betania. Vi forventer et sterkt
Guds nærvær hvor under skjer. Åpent for alle.
26. - 28. september: menighetstur til Solåsen
11. oktober: kl 1000-1700 LED-14 i Betania,
Tønsberg. Påmelding via http://www.checkin.no/
7. sept.kl 19 i Metodistkirken: Sammen i
lovsang og bønn for Larvik
12. oktober kl 17 i Betania: Sammen i lovsang
og bønn for Larvik
9. nov. Kl 19 i Larvik Vineyard. Sammen i
lovsang og bønn for Larvik
22. november: Julesalg for misjon
14. desember er det «Julekonsert»
28. desember er det julefest kl 1700

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
Pastor: betania.larvik@gmail.com / Tel. 970 99 620
(Tel. 33 18 21 75 blir sagt opp i september)

