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Trondheim, juni 2013

21. årgang

Glede og takknemlighet preget nasjonalfesten i Betania. Regionleder Olav
Vestbøstad minnet om at vi ikke må glemme Herrens velgjerninger mot
oss. Velstand kan lett føre oss bort fra Gud, som er den store velgjøreren.
17. maifesten i Betania
har ikke gått av mote.
Den samler alle
generasjoner. I år ble
det behov for ekstra
bord og stoler. Knut
Ståle Nygård viste
nydelige bilder fra norsk
natur, ledsaget av kjente
sanger om landet vårt.
Det minnet oss allerede
i festens begynnelse om
hva vi har å takke for.
Takken ble gjennomgangstonen på nasjonalfesten. Solrun Karlsen
leste fortellingen om han
som bodde i Knurregaten
og aldri var fornøyd. Men
- så fikk han flytte til
Takkegaten. Da fikk livet
en helt ny grunntone.

Frøydis og Olav
ledet festen, engasjerte
Festkomiteen hadde
Vestbøstad deltok med
hele forsamlingen i leken pyntet vakkert og stelt i
sang. I talen pekte Olav med å finne ting.
stand mye og god mat.
Vestbøstad på hvor rikt
Gud har velsignet oss.
Både materielt og
åndelig. Han avsluttet
med å lese fra 5 Mos
8,12-14: ”Når du kan ete
og blir mett og bygger
gode hus og bor i dem,
og ditt storfe og ditt
småfe økes, og ditt sølv
og ditt gull økes, og all
din eiendom økes, vokt
deg at du da ikke
opphøyer deg i ditt
hjerte, så du glemmer
Herren din Gud, som
førte deg ut av landet
Egypt, trellehuset.”
Knut Ståle Nygård, som
Tekst: Johannes Selstø, foto: Kjell Ivar Ødegård

Samlingsfest i Betania søndag 25. august kl 17.00

Johannes Selstø
Forsamlingsleder
Betania
Misjonsforsamling
Mange opplever at
sommermånedene blir
åndelig tørketid i deres
liv. Det er færre møter
og foreningssamlinger.
Venner er bortreist. Få
å dele det åndelige
fellesskapet med.
Alenehet blir til
ensomhet og tørke. Er
en på reise, er det ikke
like lett å prioritere tid
til Bibel og bønn. Det
åndelige påfyll blir
nesten lik null.
Det står to vers i
Jeremias 17,7-8 som vi
gjør vel i å grunne på.
Velsignet er den mann
som stoler på Herren,
og lar Herren være sin

tillit. Han skal bli lik et
tre som er plantet ved
vann og skyter røttene
ut ved en bekk. Det
frykter ikke når heten
kommer. Alltid har det
grønne blad. Det sørger
ikke i tørre år og holder
ikke opp med å bære
frukt.
Tørre omgivelser
trenger ikke bety
uttørket liv. Jeg har i
Kenya sett blomstrende
busker i svært tørre
områder. Hvordan er
det mulig? Røttene har
kontakt med vannårer
langt ned i bakken.
Hvor har vi våre røtter i
Gudslivet? Er det i
kristelige aktiviteter og
fromhetsøvelser, eller
er det i Herren? Den
som stoler på Herren
og lar Herren være sin
tillit, tåler redusert
aktivitet og mindre ytre
påfyll uten at det går ut
over friskheten og
fruktbæringen i

Gudslivet. Vi sier ikke
dermed at det ikke er
viktig å høre Guds ord,
lese Bibelen, be, være
sammen i det kristne
fellesskapet. Det skal vi
legge vekt på som det
normale og rytmen i
livet. Men, om dette tas
fra oss for en periode,
trenger ikke det bety at
gudslivet raser
sammen. Jeg har lest
vitnesbyrd fra
mennesker som har
sittet i fengsel for sin
tros skyld og fratatt
mulighet til både Bibel
og fellesskap.
Myndighetene kunne
imidlertid ikke fengsle
troen og tilliten fangen
hadde til Herren. Ei
heller bønnen kunne de
stoppe. Livet med Gud
kunne pleies uavhengig
av de ytre omstendigheter. Og – mange
vitnet i ettertid om at
de hadde en rik åndelig
tid i fengslet.

Å ha sine røtter i
Herren – la Herren
være ens tillit – betyr
at hjertet er knyttet til
Jesus. Ja, det er to
hjerter som er bundet
til hverandre i
kjærlighet. Hans
kjærlighet til meg er
fullkommen. Han
svikter aldri. Hans
kjærlighet er trofast og
opphører aldri. I denne
kjærligheten skal vi
være rotfestet og
grunnfestet Ef 3,17. Da
er vi fruktbare kristne
som tåler tørre
perioder.
God sommer!

Dette skjer i Betania høsten 2013
25. august - Samlingsfest kl 1700
13.-15. september - BUF-weekend
19. september - Ledersamling
3. oktober - Medlemsmøte Betania Misjonsforsamling
17. oktober - Temakveld og kafé. Tema: Takk
23.-27. oktober - Møteuke
9. november - Julebasar
15. desember: Vi synger julen inn
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Også denne sommeren er det flere i forsamlingen som
flytter fra byen etter endt studie eller av andre grunner. På
et lørdags- og søndagsmøte ble dette markert ved at
forsamlingen ba for de som flytter, og skal etablere seg nye
steder. Vi kjenner på takknemlig for det den enkelte har
betydd i fellesskapet. Vi har spurt to av de som flytter hva
Betania har betydd for dem.
Kristoffer Stige:
Da jeg kom til Trondheim for å studere for seks år siden, valgte jeg
Betania som min forsamling. Det har jeg ikke angret på. Jeg ble
tatt godt i mot av både unge og eldre, og fant raskt min plass i
forsamlingen. Det har vært godt å ha et fast sted å gå til for både
åndelig føde og sosialt samvær. Gjennom styrearbeid i ungdomsforeningen og som leder i søndagsskolen har jeg kommet tett på
arbeidet og fått mange gode erfaringer.
Til høsten starter jeg som lærer i matematikk, fysikk og naturfag
ved Vestborg VGS på Stranda. Jeg takker for årene i Betania, og
alle de gode minnene jeg sitter igjen med.
Edit Hodne:
Jeg er takknemlig for å ha fått være en del av Betania-fellesskapet de
snart 16 årene jeg har bodd i Trondheim. Betania er en trygg forsamling,
der jeg har hatt mitt åndelige hjem. Takk for alle stunder med Guds Ord.
Gjennom Betania har jeg også hatt forskjellige tjenester. Jeg er
takknemlig for at Betania er en forsamling der forbønnstjeneste får ha sin
plass.
Jeg ser med glede tilbake på gode konserter med godt innhold, som
blir understreket av god og allsidig musikk, med forskjellige instrumenter.
Jeg har også fått være med på noen alpha-kurs. Det er flott å kunne
stoppe opp i hverdagen og dele tanker om tro og tvil.
Jeg flytter nå til Namsos for å komme nærmere min kjære, og jeg har
fått jobb på sykehuset der.
Takk til hver enkelt i Betania-fellesskapet! Jeg ønsker dere Guds rike
velsignelse videre i arbeidet/fellesskapet.

Betania
Misjonsforsamling
ble godt
representert i
Region Midt-Norge
På Regionårsmøtet på
Rødde 8. juni ble Solveig
Veie valgt inn i Regionstyret, Kristine Meisingseth i
Barne- og ungdomsrådet og
Marit Kløve i valgkomitéen
(1. varamedlem).
Dugnadsgjeng fra Betania på Regionårsmøtet: Oddrun Tulluan, Sigurd Veie, Marit
Kløve og Solveig Veie.
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Søndag 26. mai ble en merkedag i Betania. Da ble søstrene Elisabeth og Nathalia
døpt i nærvær av sin nærmeste familie og hele Betania-forsamlingen.
Elisabeth og Nathalia er
født og oppvokst i
Afrika. Så langt vi vet,
har det aldri før skjedd
at noen fra dette
kontinentet er blitt døpt i
Betania. Denne
søndagen ble det også
markert at Spiren
Barnehage er 40 år. Den
første styreren i
barnehagen, Else Marie
Ledal talte. Vi fikk også
hilsen fra den
nåværende lederen av

barnehagen, Tove Aune
Eskelund.
Etter møtet var det
fest med kaker og kafe,
hvor både de som ble
døpt og Spiren ble feiret.
Det var vakkert og
gripende å oppleve at
noen fra et kontinent
der vår egen
organisasjon har drevet
misjon ble døpt i
misjonsforsamlingen.
Dette viser med all mulig
tydelighet at misjons-

markene også er flyttet
hit til vårt eget land. Det
minner oss dessuten om
at vårt eget folk trenger
evangeliet – den gamle
nyheten om at det
finnes en Frelser som
døde for alle og at alle
som tar imot Ham ikke
skal gå fortapt, men
arve evig liv. Forts. s. 5.
Jorunn Hjørdis Bakeng
ledet festen i
Betania 26. mai
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Forts. fra s. 4.

I forbindelse med
dåpssermonien leste
begge søstrene fra
Bibelen. Etterpå sang de
vakkert for oss med
tonefølge av Frøydis
Vestbøstad. De er flotte
representanter for våre
nye landsmenn. Pappa
Amour kom hit til Norge
først etter å ha flyktet
fra Kongo Brazzaville.
Resten av familien kom
flyttende etter så snart
de fikk godkjent
familiegjenforening. Vi er
glade og takknemlige for

å ha foreldrene Aline og
Amour og resten av
familien som en del av
vår forsamling.
Minstebror Amour jr.
ble døpt i Betania i fjor
og det er en oppgave
både for faddere og
resten av forsamling å ta
vare på denne familien
og innlemme dem i våre
bønner.
På festmøtet deltok
Anders Solem med sang
til klaverakkompagnement av Jacob Hauge.
Tekst: Svein Hyldmo
Foto: Kjell Ivar Ødegård

Elisabeth og Nathalie deltok med bibelllesning og sang

Første styrer på Spiren
barnehage, Else Marie Ledal, talte
på festmøtet i Betania. Hun har
vært misjonær i Japan og nå
forkynner i Region Midt-Norge.
talte på festmøtet i Betania

Lørdag 25. mai feiret Spiren
barnehage 40 år. Da hadde vi
stor fest i barnehagen med
grilling og Trondheims største
muffinsbuffe. Barna på Spiren
deltok med sang, og vi hadde
besøk av Spirens første
styrer, Else Marie Ledal. Det
var mange glade barn,
fornøyde foreldre, sprudlende
og arbeidssomme ansatte og
Spiren-venner som gjorde
dagen til en uforglemmelig
markering.
Spiren har vært, og er en
viktig misjonsstasjon på
Risvollan i Trondheim. Takk
for alle som er med og ber for
barnehagen. Vi håper at
mange fremdeles har Spiren
på sin bønneliste.

Tekst/foto:
Jorunn Hjørdis Bakeng
og Knut Ståle Nygård
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Enda en gang fikk vi
komme til Etiopia. Et
land som er i en rivende
utvikling både på godt
og vondt.
Addis Abeba vokser
hurtigere enn myndighetene klarer å følge
med i henhold til vann
og strøm til befolkningen. Byen har i dag
ca. 6 mill. mennesker,
mer enn Norges
befolkning. Landet i sin
helhet passerer nå 100
millioner mennesker. Et
yrende liv i byene der en
må smyge seg vei
gjennom massene.
Å kjøre bil her er et
mesterstykke. Trafikkregler?? Her gjelder det
å presse seg frem, bare
jeg kommer frem, er det
greit. Biler som politiet i
Norge hadde avskiltet på
stedet, kjører omkring
som drosjer. Her om
dagen var vi ute for en
kollisjon. En drosje
kjørte inn i oss, og da vi
kom ut, sa han: Jeg har
ingen bremser.
Underforstått var det
ikke hans skyld at han
kjørte på oss. Men
luksusbiler er det også
mange av. Men stort
sett ser det ut som
standarden i folket er
bedre.

I storbyene skyter
det opp store
komplekser, og
byggeaktiviteten er
enorm. Høyhus på titall
av etasjer bygges med
bare noen stokker til
stillas. Mange dødsfall
skjer i byggeperiodene.
Forskjellen på sikkerheten med Norge er
enorm. Her skulle
bygningstilsynet hatt
nok å gjøre, det var blitt
byggestopp øyeblikkelig.
Ved foten av disse
høyhusene, finner en
jordhus med rustne
bølgeblikktak, og folket
lever i fattigdom. I
utkanten av byen gror
det opp de flotteste
eneboligene en kan
tenke seg. Her er det
klasseforskjell.
Vi fikk en tur sørover
på feltet for å reparere
på noen misjonærboliger
i Filtu. 750 km. sør for
Addis Abeba i
Somaliland. Turen
nedover brakte fram
mange minner fra
tidligere perioder. De
samme landsbyene
passerte vi også denne
gang, asfalten var
bedre, men store
strekninger var den
samme fryktelige
humpete veien.

Heldigvis var det ikke
regn. Et under at bilene
holder. Flere ulykker så
vi på veien sørover.
Store lastebiler som lå
veltet i grøfta.
Her i landet er det lov
å spise det narkotiske
stoffet chat, en grønn
plante. Dette gir
sjåførene en rus som
igjen fører til lite
selvkontroll, og da er
ikke veien lang til grøfta
og kollisjoner.
Vi passerte flere kjent
steder på veien nedover
inntil vi tok rast i
Shakkiso hos Jorunn
Hamre. Der var vi jo
forrige gang vi var ute,
bygde den store kirka
som nok rommer 6-700
mennesker. Dessverre
er den ikke ferdig enda,
men folk der omkring
mener at den dagen den
innvies, vil den allerede
være for liten. Vekkelsen
går frem over alt der
nede, så det er allerede
behov for utvidelse.
Nærmeste nabo til
kirka en en beryktet
trollmann som har hatt
folket i sin hule hånd,
men Satan begynner å
miste sin makt. Kona til
trollmannen ble en
kristen for ikke lenge
siden, og vi fikk være

med på nøddåp i
lagerhuset mens vi var
der nede. Hun var
meget syk, og det sto
om livet. Tenk
trollmannen, som har 4
koner, var med på
dåpen. Han lyttet, og vi
vet at Guds ord skal ikke
vende tomt tilbake. Hver
dag kommer han og
steller kona si, sitter hos
henne og viser omsorg.
Han er nok på leiting.
Men vi måtte videreFiltu neste. Vi passerte
Neghelli Borana, der
misjonen begynte sitt
arbeid i 1948, og hadde
ei lang slette på ca. 12
mil foran oss. Filtu by er
muslimsk, og Jesunavnet er tabu.
Mange mennesker uten
håp og uten Gud. Tung
tanke kom innover oss,
mennesker på vei til
døden uten håp og uten
himmel. Misjonens tid er
ikke forbi, det er mye
upløyd mark i Etiopia.
Vær med å be og ofre
slik at vi kan nå alle
disse millionene som
streifer omkring.
Med hilsen fra alle
oss her ute.
Esther og
Ottar Kiplesund

Ny i Betania?
Vi ønsker deg som er ny i byen og/eller Betania velkommen i fellesskapet!
Hovedmøtet i Betania Misjonsforsamling er søndag kl 11.00. Betania
Ungdomsforening samles lørdag kl 19.30, og ønsker unge, voksne og gamle
velkommen.
Ønsker du å være med i en bibelgruppe eller misjonsforening, kan du ta
kontakt med forsamlingsleder Johannes Selstø.
Ønsker du å få BetaniaPosten gratis tilsendt? Kontakt forsamlingslederen!
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Søndag 16.
Torsdag 20.
Søndag 23.
Søndag 30.

11:00
19:00
11.00
11:00

Juni

Søndagsmøte. Olav Vestbøstad. Besøk fra Indonesia. Møteverter (M): Selam.
Cantaremos.
Søndagsmøte. Tarjei Løvik. M: Fremsyn.
Søndagsmøte. Svein Hyldmo. M: Sarepta.

Misjonsland: Sentral-Asia
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

7.
14.
21.
28.

11:00
11.00
11:00
11:00

Juli

Søndagsmøte. Olav Vestbøstad. Nattverd. M: Sennepskornet.
Søndagsmøte. Knut Ole Østertun. M: Håpet.
Søndagsmøte. Leif Bakeng. M: Gideon.
Søndagsmøte. Johannes Selstø. M: Selam

Misjonsland: Bolivia
Søndag 4.
Søndag 11.
Torsdag 15.
Søndag 18.
Lørdag 24.
Søndag 25.
Tirsdag 27.
Torsdag 29.
Fredag 30.
Lørdag 31.

11:00
11.00
19:00
11:00
19:30
17:00
11:30
19:00
17:30
19:30

August

Søndagsmøte. Johannes Selstø. Nattverd. M: Fremsyn.
Søndagsmøte. Tarjei Løvik. M: Sarepta.
Cantaremos.
Søndagsmøte. Johannes Selstø. M: Håpet.
Betania Ungdomsforening. Johannes Selstø.
Samlingsfest. Johannes Selstø. Cantaremos. M: Sennepskornet.
Formiddagstreff. Ivar Moen.
Cantaremos.
Conzept (barne- og ungdomsklubb).
Betania Ungdomsforening. Tarjei Løvik.

Misjonsland: Norge
Søndag 1.
Lørdag 7.
Søndag 8.
Onsdag 11.
Torsdag 12.
Fredag 13.
13.-15.
Søndag 15.
Torsdag 19.
Lørdag 21.
Søndag 22.
Tirsdag 24.
Torsdag 26.
Fredag 27.
Lørdag 28.
Søndag 29.

11:00
19:30
11.00
16:00
19:00
17:30
11:00
19:00
19:30
11:00
11:30
19:00
17:30
19:30
11:00

September

Søndagsmøte. Johannes Selstø. Nattverd. Søndagsskole (S) og Juniorgruppe (J) M: Gideon.
Betania Ungdomsforening. Knut Ole Østertun.
Søndagsmøte. Knut Ole Østertun. S/J. M: Selam.
Middag på tvers. Våre nye landsmenn inviterer til flerkulturell middag.
Cantaremos.
Conzept.
Betania Ungdomsforening har week-end.
Søndagsmøte. Johannes Selstø. M: Fremsyn.
Ledersamling.
Betania Ungdomsforening. Oddmund Sørli.
Høstfestival på Rødde Folkehøgskole. Ikke møte i Betania.
Formiddagstreff. Jan B Gravås.
Cantaremos.
Conzept.
Betania Ungdomsforening. Fjellhaug Internasjonale Høgskole.
Søndagsmøte. Fjellhaug Internasjonale Høgskole. S/J. M Sarepta.

Misjonsland: Vest-Afrika
Det tas forbehold om endringer i programmet. Se annonse i Adresseavisen lørdager
og Betania Misjonsforsamlings nettside http://www.betania-trondheim.no/

BetaniaPosten 03/2013 - side 7

Velkommen til
samlingsfest i Betania
søndag 25. august kl 17.00!
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

Formiddagstreff på tur til
Flornes
Årets vårtur 28. mai gikk til Flornes
Misjonsstasjon, en nedlagt jernbanestasjon som er konvertert til
bedehus.
Bjørg Reinås og Solrun Hyldmo, som
begge har tilknytning til bygda
fortalte om ”gamle dager”. Ivar
Moen hadde andakt og et deltok
med sang sammen med improvisert
musikklag.
Det ble servert god mat på
misjonsstasjonen, og på veien
tilbake til Trondheim var det
middagsrast på Hegra Kafé.

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

Aktiviteter for barn og unge: Hoppeslott, ansiktsmaling, formingsaktiviteter, fotball. Ved gapahuk 15 min fra Rødde: Sporlek, ”catch the flag”.
Påmeldingsfrist 25. mai. Fullstendig program: Se regionens websider på
www.nlm.no
. (bildet) deltar med sang på alle møter. Te Deum synger lørdag kveld,
Sanggruppa Pareli
Livsglede på storfamilemøtet søndag.

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

Noen av deltakerne på turen med formiddagstreff, fra venstre: Erna Olsen, Elinor Bjørgan,
Olga Brende og Inger Faanes.
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