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Trondheim, desember 2010

Søndag 5. desember
hadde KIA (Kristen
Interkulturelt
Arbeid) tradisjonen
tro adventfest i
Betania.
Juleevangeliet
ble lest på syv
forskjellige språk.
Det var flott å
oppleve dette
flerkulturelle

18. årgang

fellesskapet.
Etter andakten
ble det god tid til
å samtale med
hverandre under
bevertningen og
mens vi laget
papirkurver og julelenker.
Samlingen ble
avsluttet med gang
rundt juletreet.
Tekst: Johannes Selstø
Foto: Mildrid Wik

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) jobber for mer flerkulturelt fellesskap, for likeverd, omsorg
og vennskap mellom alle mennesker i Norge, uansett kulturbakgrunn, språk eller religion.
www.kianorge.no

BetaniaPosten ønsker alle lesere velsignet julehøytid!

Johannes Selstø
Forsamlingsleder

skapet.
Betania MisjonsVi har i høst satt fokus forsamling ønsker å
på det å være fremvære en gjestfri formed. Dette var tema på samling. En forsamling
forsamlingsweekenden i preget av kjærlighet til
september, temade fremmede. På medkvelden i oktober og
lemsmøtet i november
medlemsmøtet i
var det flere som gav
november.
uttrykk for at de opplevde forsamlingen slik.
En fremmed kan bli
Jeg fyltes med glede og
møtt på tre måter:
takk over det jeg hørte.
Ordet fra Paulus til
Med åpne armer. Det
kaller vi gjestfrihet eller menigheten i
kjærlighet til den frem- Tessalonika kom for
meg: Men om brodermede, som det greske
kjærligheten er det ikke
ordet filoxenia betyr.
Den fremmede kjenner nødvendig å skrive til
dere. Dere er selv lært
seg sett, tatt i mot og
av Gud til å elske hverelsket.
andre 1 Tess 4,9.
Med likegyldighet. Den Når Gud er lærefremmede kan være
mesteren i det å elske,
sett, men ikke møtt
vil frukten smake
eller tatt imot. Den
Gudskjærlighet. Paulus
fremmedes tilstedeser hvordan menigværelse betyr ikke noe heten elsker alle
for de andre
brødrene i Tessalonika.
Med avvisning. Den
Paulus ønsker mer av
fremmede er ikke veldenne kjærligheten:
kommen. Vedkommen- Likevel formaner vi
de er uønsket i fellesdere, brødre, til å bli

enda mer rik i dette.
Det er rom for enda
mer kjærlighet. De kan
bli enda rikere på kjærlighet.
Kjærlighet til Gud
gjenspeiler seg i
kjærlighet til våre medmennesker. Elsker vi
Jesus, vil denne
kjærligheten også elske
den fremmede. Jesus
elsker den fremmede.
Vi har et inderlig ønske
om at denne guddommelige kjærlighet må
bli enda sterkere blant
oss.
En slik kjærlighet
driver fremmedfrykten
bort. Frykt er ikke i
kjærligheten sier
apostelen Johannes i
sitt første brev.
Vi skal igjen minnes
Jesu fødsel. Selv om
han kom til sine egne,
var Jesus på en måte
en fremmed. Han var
annerledes enn sine

omgivelser. Kom fra det
himmelske land. Han
hadde andre verdier.
Prioriterte annerledes.
Levde annerledes. Talte
annerledes. Samtidig
var han en av oss.
Noen tok i mot
denne fremmede. De
fikk rett til å bli Guds
barn. Andre ville ikke
ha med denne
fremmede å gjøre. Det
var smertelig for Jesus.
Da gråt han. For Jesus elsket dem alle.
La oss igjen denne
julehøgtiden ta imot
han som fødtes julenatt. Og – la oss ta
imot alle fremmede
med samme kjærlighet
som vi selv er blitt møtt
med hos Frelseren
Jesus.
Velsignet julehøgtid!

Ledersamling onsdag 19. januar
Lederne i de ulike aktiviteter og foreninger/grupper vil i løpet av desember få skriftlig innbydelse med
nærmere informasjon om tema for samlingen. Vi ber dere allerede nå sette av denne kvelden. Samlingen begynner kl 19.00 og holder på til 21.15. Det blir middag og kaffe. Samlingen er ment å være
til inspirasjon og støtte for deg som har tatt på deg lederoppgaven for din gruppe.
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Doris Havdahl:
Nå om dagene tenker
jeg tilbake på mitt møte
med Betania. Jeg var
sykepleieelev. En kveld
gikk jeg og en
venninne på et møte i
Betania. Da møtte jeg
Jesus på nytt og da
møtte jeg en ny
forsamling. Noen
ildsjeler i ungdomsforeningen var spesielt
flinke til å se fremmede.
Anne Nydal:
Jeg opplever at møtene
er så godt planlagt. Fint
at misjonsforeningene
blir trukket inn i arbeidet
og får ansvar. Jeg vil
takke for den
velkomsten jeg har fått.
Klara Selstø:
Jeg har satt veldig stor
pris på at folk har møtt

og sett meg som den
jeg er, Klara, og ikke
bare “pastorfruen”.
Kåre Sekkesæter:
I min pensjonisttilværelse har jeg fått en
jobb med å undervise
fremmede som ønsker å
starte opp en bedrift i
Norge. Jeg bruker å si at
jeg har en tro, og
registrerer at for dem er
det ikke flaut å snakke
om tro. For meg er
dette utrolig givende.
Erna Olsen:
Jeg var innom Betania
som 14-åring, men kom
uten familie. Jeg var
liten av vekst, ble ikke
sett og ble ikke
værende. Men jeg kom
tilbake etter å ha gått
på Rødde.

Marit Haugen:
Denne forsamlinga er
veldig rik på kjærlighet.
Det er en gave, en
fantastisk ressurs. Det
som jeg tror er

Erlend Andreas
Gjære:
Ungdom seier gjerne at
dei ”går” her eller der.
Uttrykket “å høyre
heime” uttrykker for
meg noko meir. Eg er
takknemlig for at eg kan
seie at eg høyrer heime
i Betania.
Mari Roen Hansen:
Betania-fellesskapet har
vært med å bevare meg
som kristen.

vanskelig for nye, er
kulturen. Den nye må
lære kulturen å kjenne,
men vi kan også tenke
over egen kultur, hvilke
ord vi bruker.

Restaurant 22. januar
Ungdomsforeningen innbyr hele familien til
restaurant lørdag kl 15-17. Inntektene går til
misjonsprosjektet.

Møteuke 27. - 30. januar
Ivar Moen taler og synger.

Temakveld 3. februar
Tema denne torsdagskvelden kl 19.00 er relasjonsbygging. Mildrid Wik, ansatt i KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) vil dele erfaringer fra sin tjeneste
blant ulike folkegrupper. Det blir forskjellige
kulturelle innslag. Bevertning.

Fokus 9. januar
Hovedtema:

Med evangeliet inn
i en ny tid.
Tanzaniamisjonær Jan
Helge Aarseth deltar.
Kretsen/regionen står
som arrangør.
Kl 11.00 Møte
Middag
Kl 14.00 Orientering
om regiondannelsen

Sang- og musikkveld 13. februar

Kaffe

Betel Bras blir sammen med oss denne søndagskvelden kl 19.00.

Kl 15.00 Møte
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Søndag 23. oktober var det storfamiliemøte og høsttakkefest i Betania.
Spiren barnehage deltok i møtet, Margaret Krutvik tok oss med til
Kardemomme by og Ildrid Kiplesund ledet samlingen.

- Gud har skapt oss forskjellige, for
at han skal kunne bruke oss til
forskjellige oppgaver, sa Ildrid
Kiplesund. Hun illustrerte dette med
ulike frukter.
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Spiren barnehage på Risvollan ble startet av
Trondheim Fellesforening (Betania
Misjonsforsamling) og er en av NLMbarnehagene. Barn fra Spiren barnehage deltok
med sang på storfamiliemøtet.

Margaret Krutvik:
- I sommer var vi i
Kardemomme by.
Og vet du, vi ble
sett av politimester
Bastian! Det var
stort! Men det er
større og bli sett,
elsket og tilgitt av
Jesus. Sakkeus
hadde gjemt seg i
et morbærtre.
Men Jesus så han,
og Sakkeus ble
glad for å bli
funnet av Jesus.
Han ble forandret
etter å ha møtt
Jesus.

Styrer Tove Aune Eskelund ved Spiren
barnehage fortalte at NLM har 36
barnehager med 1795 barn og 521 ansatte.
NLM samarbeider dessuten med andre
organisasjoner om fem barnehager.
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Tekst og foto: Kjell Ivar Ødegård

I BUF-styret har vi det siste året jobbet en del med følgende tre
verdier som vi ønsker at skal være satsingsområder for arbeidet i
ungdomsforeninga:
• Utrustende lederskap
• Nådegavebasert tjeneste
• Varme relasjoner
Vi har også tenkt litt på at vi vil prøve å synliggjøre
medlemmene våre, så de blir mer enn et navn på medlemslista.
Som et av flere tiltak vil vi dele ut en hederspris på
adventsfesten hvert år. På den måten kan vi vise at vi setter pris
på medlemmene våre samtidig som vi klargjør satsingsområdene
som BUF har satt seg. Prisen går til en person som
• har vist godt lederskap i ei gruppe eller en komité som
vedkommende har ansvar for

og/eller
• har lagt ned mye innsats og/eller viser sterkt initiativ og
engasjement i arbeidet

og/eller
• ser og er tilstede for andre, tar godt imot nye og
fremmede
Prisen deles ut på BUFs adventfest 11. desember. BetaniaPosten
har ikke fått informasjon om nominerte, og håper å kunne
komme tilbake til prisutdelingen i neste nummer.

BUF har nådd
innsamlingsmålet for
misjonsprosjektet
I 2010 har Betania Ungdomsforening samlet inn midler til et helseprosjekt i Omo Rate i Etiopia. Målet for
prosjektet var kr 110.000. Med ett møte igjen før jul har vi nå nådd målet!
Men misjonen trenger ei ekstra julegave, så det er bare å fortsette og gi! Vil også minne dere om at
det er mulig å gi gaver til prosjektet utenom møtene. Sett ønska sum inn på 0530.2200442 og merk med
"gave misjonsprosjekt".
Betania Ungdomsforening

Tro i hjemmet
Familiesamlingen den 5. november gikk som planlagt. Vi var så mange som det går an å forvente. Nær
alle aktuelle som har barn i Conzept var til stede. Det var veldig oppmuntrende.
Vi tror slike familiesamlinger er nyttige og relevante i fremtiden også. Derfor vil vi fortsette neste år.
Problemstillingene som tas opp vil selvsagt være forskjellige fra gang til gang. Dere må gjerne gi oss tips
på hva målgruppen i Betania kunne tenke seg å få belyst.
Tarjei Løvik
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Desember
Søndag 19. 11:00
Lørdag 25. 12:00
Onsdag 29. 17:00

Storfamiliemøte. Knut Ole Østertun. Maren Hauger. Møteverter: Selam.
Høytidsmøte. Tarjei Løvik. Møteverter: Sarepta.
Julefest. Johannes Selstø.

Misjonsland: Peru

Januar
Søndag
Fredag
Lørdag
Søndag

2.
7.
8.
9.

11:00
18:00
19:30
11:00

Søndag
Søndag
Lørdag
Søndag
Onsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

9.
9.
15.
16.
19.
21.
22.
23.
25.
27.
28.
29.
30.

14:00
15:00
19:30
11:00
19:00
18:00
19:30
11:00
11:30
19:00
19:00
19:30
11:00

Søndagsmøte. Johannes Selstø. Nattverd. Møteverter: Fremsyn.
Conzept.
Betania Ungdomsforening. Jan Helge Aarseth.
Fokus: Med evangeliet inn i en ny tid. Jan Helge Aarseth. Søndagsskole.
Møteverter: Håpet.
Middag.
Fokus: Orientering om region
Fokus: Møte. Jan Helge Aarseth.
Betania Ungdomsforening. Tema: Ansvar i funksjon. Tarjei Løvik.
Søndagsmøte. Tarjei Løvik. Søndagsskole. Møteverter: Sennepskornet.
Ledersamling.
Conzept.
Betania Ungdomsforening. Tema: Hva skal vi svare? Nattverd. Jan Rantrud.
Storfamiliemøte. Margaret Krutvik. Møteverter: Gideon.
Tirsdagstreff. Ivar Moen.
Møteuke. Ivar Moen.
Møteuke. Ivar Moen.
Møteuke. Ivar Moen.
Søndagsmøte. Ivar Moen. Husfedrene. Søndagsskole. Møteverter: Godt Håp.

Misjonsland: Etiopia

Februar
Torsdag
Fredag
Lørdag

3. 19:00
4. 18:00
5. 19:30

Søndag

6. 11:00

Lørdag
Søndag
Søndag
Fredag
Lørdag
Søndag
Tirsdag
Lørdag

12.
13.
13.
18.
19.
20.
22.
26.

19:30
11:00
19:00
18:00
19:30
11:00
11:30
19:30

Temakveld. Mildrid Wik
Conzept.
Betania Ungdomsforening. Tema: Åpenbaringen - brev til 7 menigheter.
Eivind Sætre.
Søndagsmøte. Eivind Sætre. Bønnevandring og nattverd. Søndagsskole. Møteverter:
Selam.
Betania Ungdomsforening. Tema: Åpenbaringen - 666 dyret. Kjell Arne Moland.
Storfamiliemøte. Ildrid Kiplesund. Møteverter: Sarepta.
Sang– og musikkveld. Betal Brass.
Conzept.
Betania Ungdomsforening. Tema: Forsoning. Annbjørg Hesselberg. Nattverd.
Søndagsmøte. Johannes Selstø. Søndagsskole. Møteverter: Fremsyn.
Tirsdagstreff. Asbjørn Reknes.
Betania Ungdomsforening. Tema: Abraham som trosforbilde. Hanna Marie Volle.

Misjonsland: Kina-regionen
Forbehold om endringer - se annonse i Adresseavisen hver lørdag. Se også www.betania-trondheim.no
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Velkommen til

julefest for hele Betania-familien
i Betania onsdag 29. desember kl 17.00!
Forsamlingsleder Johannes Selstø taler

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 7874 06 42609.
Eget trykk

Betania
Misjonsforsamling
Norsk Luthersk
Misjonssamband

Kontor: Fjordgt 50
7010 Trondheim
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: Kåre Sekkesæter
Mobil 915 15 044
Betania forsamling sl ok al e
Griffenfelds gt 2,
7012 T rondheim
Inngang fra Erling Sk akkes gt
vest for Kalvskinnsgata
Vaktmester:
Ewa og Kenth Björklund
Telefon 73 52 17 66
Conzep t
Kontaktperson: Tarjei Løvik
Tlf 474 87 537 Mob 913 35 565
Betania Ungdomsforening
Ungdomsforening
Leder: Erl end Andres Gjære
Mobil 906 12 435
Ungd omskoret Frekvens
Leder: Kristine Kipl esund
Mobil 48 2 22 274

Som mange sikkert har
fått meg seg nå har en
ny sanggruppe med
navnet Sela sett dagens
lys i Betania. Navnet er
både interessant og
uvanlig. De fleste har
nok liten formening om
hva det betyr. Det
dukker stadig opp i
Salmenes bok og regnes

for å være et musikalsk
punktum, - et slags
AMEN om du vil, sier
Maria Laberget når jeg
ber henne utdype
hensikten med
navnevalget.
Sanggruppa består
av 13 jenter, de fleste
med tilhørighet i vår
forsamling. De øver
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annenhver mandag og
satser på å gi sine
bidrag først og fremst i
Betania. Forsamlingen
vil kunne glede seg over
flerstemt sang med
variert innhold og stil,
og etter det
undertegnede erfarer
høyt musikalsk nivå.
Tarjei Lø vik

