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Etter å ha vært hjelpelærere for innvandrere
og asylsøkere i KIA i ett
år, har vi blitt kjent med
mange flotte mennesker
fra andre nasjoner. Vi
har lært å sette pris på
og bli glad i mange av
disse som vi er blitt best
kjent med.
Hvem er så disse
menneskene? De er like
forskjellige som vi er i
Norge. De er unge – og
de er gamle. De fleste
kommer fra Asia eller
Afrika, men noen
kommer også fra ØstEuropa. Noen må

Trondheim, september 2013

betraktes som
analfabeter, mens andre
har høyskole- eller
universitetsutdannelse.
Noen kom alene, mens
andre kom sammen med
familie og kanskje noen
slektninger. Noen har
fått innvilget midlertidig
eller permanent opphold
i Norge, mens andre har
søkt om – og fått avslag
både en, to og flere
ganger. Disse lever i
uvisshet om en dag –
eller natt – å bli hentet
av norsk politi og satt på
et fly til sitt hjemland og
til et meget uvisst liv.

Mange tror de vil bli
drept eller forfulgt. Dette
gjelder særlig de som
konvertert til kristen tro.
Felles for alle asylsøkerne er at de er
kommet til Norge for å
skape seg en ny framtid i
fred og frihet fra det
livet de opplevde i sitt
eget hjemland.
Vi ønsker å være med
å starte et bli-kjentforum og et trosopplæringstilbud for dem av
våre innvandrere og
asylsøkere som ønsker
det. Vi ønsker å være
med å gi dem et håp i

21. årgang

håpløsheten, en glede i
en grå, kjedelig og
vanskelig hverdag. Vi
ønsker å bry oss og
bidra til å gi dem noen
gode stunder i en traurig
tilværelse. Mest av alt
ønsker vi å hjelpe og gi
noe av det vi selv har
fått for å bringe videre:
budskapet om Jesus som
verdens frelser. Fortelle
dem at Han gjorde dette
også for disse som
opplevde krig, ufrihet,
forfølgelse.
Solrun og
Svein Hyldmo

Mongolia-kveld med Mette og Hjalmar Hugdal 24. oktober

Johannes Selstø
Forsamlingsleder
Betania
Misjonsforsamling
“Gud gjør ikke forskjell
på folk … han hjelper
den farløse og enken til
deres rett, og elsker
den fremmede, så han
gir ham mat og klær.
Derfor skal også dere
elske den fremmede.
Dere har selv vært
fremmede i landet
Egypt” 5 Mos 10, 1719.
Gud er opptatt av at
de svakeste og mest
sårbare i fellesskapet
vårt må bli sett og vist
omsorg. Israelsfolket
visste hva det var å
være utvandrer. De
hadde vært

innvandrere i Egypt i
400 år. De hadde kjent
på kroppen i bli
behandlet urettferdig.
Tilbake i sitt eget land
stod de i fare for å
neglisjere den
fremmede og behandlet
ham/henne urettferdig.
Gud formaner dem til å
elske innflytteren –
innvandreren – den
fremmede. For – Gud
elsker dem.
Kjærligheten skal gi
konkret utslag i at de
får mat og klær. Og –
de skal behandles
rettferdig.
Dette er aktuelle ord
for oss. 13,1 % av
Norges befolkning,
dvs 655000, er
innvandrere. I
Trondheim er det
innvandrere fra 150
land. De utgjør 8 % av
byens befolkning. Alle
disse er elsket av Gud.
Vi formanes til å gjøre
det samme.

Gud minnet Israel om
deres fortid som
utvandrere. Det kan
også vi gjøre. For
Norge er ikke bare et
innvandrerland. Vi har
også vært et
utvandrerland. I
begynnelsen av forrige
århundre hadde Norge
den største utvandring i
Europa i forhold til
folketallet. I tidsrommet 1876 – 1890
forlot 226 932
mennesker landet for å
bosette seg i Amerika.
Fra 1846 til 1930
utvandret 851 842
nordmenn. Bare 15 20 prosent av disse
kom tilbake til Norge
(tallene er hentet fra
boken Sammen i Norge
av Oddvar Hatlehol).
Vi ønsker i tiden
fremover å sette fokus
på det ansvar vi har
som enkeltmennesker
og forsamling overfor
innvandrerne.

Vi gleder oss over et
godt samarbeid med
KIA. Samlingene
“Middag på tvers”
samler mellom 30 og
50 mennesker fra
mange nasjoner. Det er
knyttet vennskapsbånd
med enkeltmennesker.
Vi ønsker å være en
duft av Guds kjærlighet
til dem. En duft i både
ord og handling.
Mange av oss trenger
veiledning og hjelp til å
møte disse
menneskene fra ulike
kulturer og religioner
på en god måte. Vi er
derfor glad for at
Hanna Selstø Hatlehol
og Oddvar Hatlehol blir
sammen med i slutten
av oktober. De har
arbeidet blant
innvandrere i mange år
og kan dele mye
erfaring med oss.

Inntektene går i år til arbeidet i Mongolia. Silje Ødegård vil gi oss mange glimt fra dette arbeidet.
Komitéen ber om penger til innkjøp av åregevinster eller gevinster. Bakevarer er etterspurt. Noen
sorter er mer lettsolgt enn andre, spesielt rosettbakkels, goro, fattigmann og sandkaker. Du får
bokser og merkelapper i Betania, baker hjemme, merker varene godt. En god idé er å bake sammen.
Inviter hjem til deg eller avtal å møtes f eks i Betania, så går bakingen som en drøm!
Hovedlotteriet vil gi en inntekt på kr 60.000 – dersom vi lykkes med å få solgt loddene. Kontakt
Arthur Haugen for loddbøker.
Vi hører mange som sier at de ikke ble spurt til forskjellige oppgaver under basaren. Alle er viktige
og det er ønskelig at alle bidrar, huk derfor tak i oss og si om du kan bidra med noe om vi ikke tar
kontakt først.
Hilsen arrangementkomitéeen
Jorunn Hjørdis Bakeng, Hildegunn Kiplesund, Henriette og Anders Nordli og Frøydis Vestbøstad
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Tarjei Løvik sluttet 1.
september som barneog ungdomsleder i
Betania og begynte i

stillingen som leder for
NLM Ung i Region MidtNorge.
Vi vil takke Tarjei for

de fem årene han har
vært i forsamlingen.
Gjennom forkynnelse og
veiledning har han gitt

unge og eldre god
åndelig føde og mye til
ettertanke. Vi har merket
at forsamlingsbygging
ligger ham på hjertet.
Han har vært opptatt
av å bygge gode
relasjoner mellom
generasjonene. Han har
vært med å legge til
rette for et godt samspill
mellom smågruppene og
den offentlige
virksomheten.
Vi vil også takke
Hanna og barna for at
de har stått sammen
med Tarjei i denne
tjenesten. Vi ønsker dem
Guds velsignelse.
Johannes Selstø

Vi har de siste årene hatt én møteuke på
høsten (fem møter) og én på våren (tre/
fire møter).
Denne høsten og neste vår blir det litt
annerledes.
Torsdag 24. oktober blir det
misjonskveld. Mette Goa Hugdal og
Hjalmar Hugdal tar oss med til
Mongolia.
Lørdag 26. og søndag 27. oktober
setter vi fokus på arbeid blant
innvandrere. Hanna Selstø Hatlehol og
Oddvar Hatlehol blir sammen med oss.
De har mange års erfaring i denne
tjenesten.
I vårsemesteret 2014 blir Nils Kåre
Strøm med på en 14 dagers møteserie
12.-23. mars.
Johannes Selstø

Hanna Selstø Hatlehol og Oddvar Hatlehol
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Sangkoret Cantaremos deltok med sang på samlingsfesten.

"En sommer er over..."
med på en tur for å se
driver i Mongolia.
Cantaremos, og Sigurd
...og det er bra!
hvilket viktig arbeid NLM
Vi fikk flott sang fra
Veie ledet oss gjennom
Sommeren er
"lavsesong" i Betania,
men nå er sommeren
over og mange gamle og
nye venner var samlet til
sesongstart. Betania skal
være et godt fellesskap
for alle aldre og alle
nasjonaliteter. Dette ble
vi minnet om i talen.
Johannes Selstø talte
over Joh. 4, "løft deres
øyne og se", har vi
behov for å løfte øynene
våre og se litt videre enn
vi har sett tidligere?
Silje Ødegård, som
har vært vår utsending i
Mongolia i sju år, er nå
kommet hjem til
Hildegunn Kiplesund (tv) forteller åpenbart noe interessant. Ivrige tilhørere er Frøydis
Vestbøstad og Jorun Hjørdis Bakeng.
Trøndelag. Hun tok oss
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Jesus, Guds sønn, vi takker
For alle gaver du gir
Lær oss å bruke dem alle
Slik at verden et bedre sted blir.
ettermiddagen.
Tarjei Løvik ble takket
av etter fem år som BUleder i Betania, han går
over i den viktige jobben
som leder for NLM-ung i
region Midt-Norge.
Et viktig punkt på
programmet er kaffe,
mange gode kaker ble
fraktet fra kjøkkenbenker rundt omkring i
Trondheim til Betania.
Jeg skjønte fort at det
var lenge siden mange
hadde truffet hverandre.
Samtalen rundt bordene

var livlig, mange nye
avtaler ble gjort, og vi
forbereder oss til et nytt
semester i Betania.
Vi gleder oss, og ber
om at vår gode Far i
himmelen legger sine
store, gode hender over
arbeidet.

Silje Ødegård har vært NLMs utsending i
Mongolia de siste 7 år. Hun fortalte fra
arbeidet i Mongolia. Silje er nå lærer på Fredly
Folkehøgskole, og bor i Børsa.

Tekst: Jorunn Hjørdis Bakeng
Foto: Knut Ståle Nygård
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Under siste «Middag på tvers» som KIA arrangerte i Betania før sommeren var alle de
politiske partiene invitert til å stille representanter. De fleste partiene takket «ja» til
invitasjonen og etter å ha inntatt en velsmakende middag startet debatten med en
etterfølgende spørrerunde fra både flyktninger, asylsøkere og etnisk norske. Hvert av
partiene fikk presentere sitt partis innvandringspolitikk.
Den 12. juni inviterte KIA
til iransk «Middag på
tvers» i kjellerstua i
Betania. De inviterte
politikerne var lokale/
regionale politikere og
spørsmålene var nok ikke
innenfor de temaene de til
daglig er innom. At det
var fordi det var tillyst
politisk paneldebatt om
tema som berørte
flesteparten av de
fremmøtte, er vanskelig å
si med sikkerhet, men vi
talte til sammen 72
personer!
Etter at hvert parti
hadde fått anledning til å
presentere sin innvandringspolitikk ble det
åpnet for spørsmål.
Engasjementet og
intensiteten i spørsmålene
tydet på at dette var viktig

Søndag 1.
Lørdag 7.
Søndag 8.
Søndag 8.
Onsdag 11.
Torsdag 12.
Fredag 13.
Lørdag 14.
Lørdag 14.
Søndag 15.
Søndag 15.

11:00
19:30
11:00
17:00
16:00
19:00
17:30

og berørte den enkelte
spørsmålsstilleren direkte.
Det var lett å merke både
frustrasjon og oppgitthet
over norsk sendrektighet
og harde linje overfor de
mange som opplever seg
som mennesker med
rettmessige behov for
opphold. Ikke rart når vi
vet at enkelte må vente
svært lenge på å få sin
sak behandlet av
myndighetene. De har
ønsker om å få en mer
normalisert tilværelse med
jobb og et sted å bo
utenfor asylmottaket.
Engasjementet var så
stort og spørsmålene så
mange at ordstyreren til
slutt måtte sette strek.
Noen flykter fra
borgerkrig i eget land.
Andre må flykte fra et

strengt muslimsk
hjemland etter å ha
konvertert til kristendommen og blitt avvist av
egen familie. Andre igjen
har en annen politisk
oppfatning enn makthaverne, og må flykte for
å berge eget liv. - En
fremmed tanke i vårt
fredelige og demokratiske
land med tale- og
trosfrihet, men en trist
realitet i enkelte andre
land. At noen har kommet
til Norge uten reelt behov,
bør ikke ødelegge
muligheten for alle dem
som virkelig trenger
opphold. Som kristne bør
vi vise disse noe av den
kjærlighet som Jesus viste
da han tok den straffen
som vi var skyldige i for at
vi skulle gå fri. Jesus sa

Betania i desember

Søndagsmøte. Magne Gillebo. Nattverd. L/S/J. M: Sennepskornet.
Betania Ungdomsforening - Adventsfest.
Søndagsmøte. Olav Vestbøstad. L/S/J. M: Gideon.
KIA-adventsfest.
Middag på tvers - flerkulturell middag. Alle er velkommen!
Cantaremos.
Conzept.
Cantaremos.
19:30 Betania Ungdomsforening.
11:00 Søndagsmøte. Johannes Selstø. M: Selam.
17:00 Vi synger julen inn. Cantaremos.

Misjonsland: Indonesia
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en gang: «Det du gjør
mot en av disse mine
minste gjør du mot meg.»
Se dem, vis dem omtanke
og omsorg, bli kjent med
dem og vise dem at du
bryr deg. Det setter de
meget stor pris på!
Leder for KIA i
Trondheim, Mildrid Wik,
ledet paneldebatten og
spørsmålsrunden. Det ble
en meget interessant
ettermiddag i tillegg til at
maten som vanlig smakte
utmerket. Fortsatt kan
flere fra vår egen
forsamling delta på disse
arrangementene. Her har
vi en gylden mulighet til å
nå flere med frihetens
evangelium.

Tekst og foto: Solrun og
Svein Hyldmo

September

Lørdag 21. 19:30 Betania Ungdomsforening. Oddmund Sørli.
Søndag 22. 11:00 Storfamiliemøte. Einar Strøm. Møteleder (ML): Grete Snildalsli. Møteverter (M): Perny og Arthur
Haugen.
Tirsdag 24. 11:30 Formiddagstreff. Jan B Gravås.
Fredag 27. 17:30 Conzept.
Lørdag 28. 19:30 Betania Ungdomsforening. Fjellhaug Internasjonale Høgskole.
Søndag 29. 11:00 Søndagsmøte. Fjellhaug Internasjonale Høgskole. ML: Anne Mette Gunnes Waterloo.
Lillesøndag (L) / Søndagsskole (S) / Juniorgruppe (J). M: Sarepta.

Misjonsland: Vest-Afrika
Torsdag 3.
Lørdag 5.
Søndag 6.
Onsdag 9.
Torsdag 10.
Lørdag 12.
Søndag 13.
Torsdag 17.
Fredag 18.
Lørdag 19.
Søndag 20.
Torsdag 24.
Lørdag 26.
Søndag 27.
Tirsdag 29.
Torsdag 31.

19:00
19:30
11:00
16:00
19:00
19:30
11:00
19:00
17:30
19:30
11:00
19:00
19:30
11:00
11:30
19:00

Oktober

Medlemsmøte Betania Misjonsforsamling.
Betania Ungdomsforening. Jan Ove Selstø.
Misjonsmøte. Jan Ove Selstø. Nattverd. L/S/J. ML: Liv Nordtug. M: Godt Håp.
Middag på tvers - flerkulturell middag. Alle er velkommen!
Cantaremos.
Betania Ungdomsforening. Besøk fra Norea.
Søndagsmøte. Besøk fra Norea. ML: Kåre Sekkesæter. L/S/J. M: Paratheke.
Temakveld: Takk. Sela.
Conzept.
Betania Ungdomsforening. Tarjei Løvik.
Storfamiliemøte/Høsttakkefest. Besøk fra Spiren barnehage. M: Sennepskornet.
Misjonskveld. Mette og Hjalmar Hugdal. Cantaremos.
Betania Ungdomsforening. Hanna og Oddvar Hatlehol.
Søndagsmøte. Hanna og Oddvar Hatlehol. ML: Jorunn Hjørdis Bakeng. L/S/J. M: Gideon.
Formiddagstreff. ”Herre! Se, han du elsker er syk”. Thomas Bjerkholt.
Cantaremos.

Misjonsland: Kenya
Fredag 1.
Lørdag 2.
Søndag 3.
Lørdag 9.
Søndag 10.
Onsdag 13.
Fredag 15.
Lørdag 16.
Søndag 17.
Torsdag 21.
Lørdag 23.
Søndag 24.
Tirsdag 26.
Onsdag 27.
Fredag 29.
Lørdag 30.

19:00
19:30
11:00
11:30
11:00
16:00
17:30
19:30
11:00
19:00
19:30
11:00
11:30
16:00
17:30
19:30

November

Conzept.
Betania Ungdomsforening. Johannes Selstø.
Søndagsmøte. Johannes Selstø. Nattverd. L/S/J. ML: Harald Husby. M: Selam.
Julebasar. Silje Ødegård.
Søndagsmøte. Johannes Selstø. ML: Anne Mette Gunnes Waterloo. L/S/J. M: Fremsyn.
Middag på tvers - flerkulturell middag. Alle er velkommen!
Conzept.
Betania Ungdomsforening. Einar Strøm.
Storfamiliemøte. Einar Strøm. ML: Grete Snildalsli. M: Sarepta.
Cantaremos.
Betania Ungdomsforening. Tarjei Løvik.
Misjonsmøte. Johannes Selstø. ML: Jorunn Hjørdis Bakeng. L/S/J. M: Håpet.
Formiddagstreff.
Middag på tvers - flerkulturell middag. Alle er velkommen!
Conzept.
Betania Ungdomsforening. Magne Gillebo.

Misjonsland: Kinaregionen
Det tas forbehold om endringer i programmet. Se annonse i Adresseavisen lørdager.
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Husk julebasaren i Betania
lørdag 9. november kl 11.30!
Silje Ødegård: Glimt fra Mongolia
Redaksjon

Johannes Selstø (ansv.)
joselsto@nlm.no
Kjell Ivar Ødegård
kjelio@online.no
Grafisk formgiving
Kjell Ivar Ødegård
Ekspedisjon
Solrun og Reidar Karlsen
Ta kontakt med
forsamlingslederen om
bladet ønskes tilsendt.
Frivillig kontingent betales
til konto 3000 17 80324.

Betania
Misjonsforsamling
Norsk Luthersk
Misjonssamband
Kontor: Ole L Kolstads veg 2
7088 HEIMDAL
Tlf 73 83 58 30

Forsamlingsleder:
Johannes Selstø

Tlf 474 67 257 Mob 954 78 390

BU-leder: Tarjei Løvik

Tlf 474 87 537 Mob 913 35 565

Formann: Sigurd Veie
Mobil 905 34 866

Betania forsamlingslokale
Griffenfelds gt 2,
7012 Trondheim
Inngang fra Erling Skakkes gt
vest for Kalvskinnsgata
Vaktmester:
Ewa og Kenth Björklund
Telefon 73 52 17 66

Vi får besøk av 50 studenter og lærere ved Fjellhaug Internasjonale
Høgskole 28.-29. september. De deltar på møtene lørdag kveld kl 19.30 og
søndag kl 11.00. Det blir mye sang. Vitnesbyrd, tale og informasjon om
Fjellhaug står også på programmet.

Torsdag 17. oktober kl 19.00 vil ordet TAKK være tema for samlingen.
Flere vil fortelle fra sitt liv om noe de takker Gud for. Det blir sang av Sela.
Kveldsmat og god tid til samtale og sosialt fellesskap.

Betania Ungdomsforening
Leder: Harald Valderhaug
Mobil 913 45 041
Betania Misjonsforsamling
på web:
www.betania-trondheim.no

I vårsemesteret 2014 blir det 14 dagers møteserie med forkynneren Nils
Kåre Strøm. Merk allerede nå av ukene 11 og 12 (12.-23. mars) i din 7. sans!
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