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vad händer? | goda ord | delaktighet

Kom med och sjung!
På söndag är det första advent! Då
sjunger vi de älskade sångerna,
äldre och lite nyare. Du kan också
vara med: kören övar sö 3/12 kl 9:30
innan gudstjänsten som är kl 11.

Julsånger i Klåva hamn
Lördag den 2/12 under skärgårdsmarknaden presenteras de glada
nyheterna - evangeliet - i Klåva
hamn, genom en liten gospelgrupp.
Tiden kl 13-16, var 45:e minut.

Jullunch för seniorer
För våra seniorer över 80, ordnar
församlingens omsorgsgrupp lunch
med program, lör den 9/12 kl 13-15.
Anmäl dig till exp. för matens skull.

Sånggudstjänst i jul
Annandagen (26/12) kl 11 firar vi jul
med att sjunga och lyssna till text o
musik som berör oss. Vill Du bidra
med något? Det kan vara en solo,
ett musikstycke, eller en grupp? Hör
av dig snart till filip@betelkyrkan.nu

Vad vill Du bidra med?
Söndag den 14 januari kl 11 håller
Betelförsamlingen sitt årsmöte. Det
blir en upptakt och nystart inför året.
Vad har Du för gåvor & längtan som
tillsammans med andra kan bidra till
församlingens växt, vård och
utveckling? Tala med någon i
församlingsledningen. Kanske 2018
kommer innebära nya tillgångar?!
Matteus.21:1-16

Ett barn förändrar allt
När ett barn kommer till världen förändras livet för omgivningen. Att
få barn är en gåva, inte en rättighet. Precis som med kärlek är barn
ömtåliga och måste vårdas. Alla som fått ta emot ett barn i familjen vet
att det kräver enormt mycket. Hemmet och relationerna förändras av
den nya medlemmen. Barnet måste få uppmärksamhet, tid, omvårdnad
och kärlek. Hur det blir annars vet vi när vi ser på världen och dess
djupa trasighet. Söndrade hem är kanske det största samhällsproblemet, och de barn som saknar trygghet. Men när utgivande kärlek
skyddar och god fostran utvecklar och ger näring, kommer de nya
medlemmarna snart att själva vilja bära och föda nytt liv. Så är det
också med Guds familj. Om det finns kärlek & helhet hos Kristus och
gemenskap i Anden, kan församlingen vara en familj med längtan och
utrymme för nytt liv, nya `barn`. Det handlar om att se mer till
helheten och varandra, än det egna jaget. Att se på Jesus, tänka, vara
och göra mer som Honom. Likt
barnen och de `enkla` i Jerusalem ta
emot Honom som den Han är, hylla
Honom med det vi är och har. Låta
Honom vara Herren. För vår trasiga
världs skull. Ett barn förändrar
mycket för de närmaste. När Jesus
kommer förändras allt.
Jag önskar alla en god, fridfull och varm tid, nära och för varandra. Andreas R.
Filipperbrevet 2:1-11
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Vad händer härnäst på ungdomsfronten?
Tiden går fort när man har roligt! Snart är det nyår, och då kommer
vi tillsammans med Missionen och Sion att ha en liten nyårsfest för
och med ungdomarna. Håll ögonen öppna efter mer info om det!

Mötesplatser
1/12 fre 17 Läsarsånger i Fyrbåken, fika,
Hamneboaorkestern, Conny S, Aste mfl
2/12 lö 13-16, Julgospel i Klåva hamn
6/12 on 19 Afrikans konsert, flera medv.

Nästa stora sak är vårt skidläger vecka 7, som vi har tillsammans
med Missionen. Planeringen är i full gång och anmälan öppnar
fredagen den 1 december. Mer information om skidlägret finns på
vår hemsida. Förra året fick vi stor hjälp med ekonomisk sponsring
av såväl företag som privatpersoner, och det är vi mycket tacksamma
för! I år finns behovet kvar, så känner du att du eller ditt företag vill
vara med att bidra kan du skicka ett mail till filip@betelkyrkan.nu,
eller swisha församlingen (123 580 78 70) en valfri summa och märk
”sponsring skidläger”. Mycket bön uppskattas! Filip Larsson, u-ledare

9/12 lö 13-15 Seniorernas Jullunch med
sång o musik. Anmälan exp 031969911
Vecka 51, må - fr Morgonandakter 08:15
15-21/1 Kyrkornas gemensamma bönevecka. Varje kväll kl 19, utom sö kl 18.
17/1 on 19 Ekum. Cafekväll med Tomas
Sjödin som talare. Servering. Kollekt
GUDSTJÄNSTER, alla alltid välkomna:
3/12 sö 11 Adventsgudstjänst med
Söndagsfesten., Andreas Reinhard,
Havsglitter, kör och blåsorkester. Ny
medlem välkomnas, nattvard, kyrkkaffe
10/12 sö 11 Gudstjänst i Fyrbåken, PerEjve Berntsson predikar, Sångarbröder,
Jan Utbult, Söndagsfesten, kyrkkaffe.
10/12 sö 17 Java Gospel, julkonsert!
Biljetter 100kr i Betel, Tappen, Sigges.
17/12 sö 11 Församlingens Julfest, se ->
24/12 sö 23 Julbön i Missionskyrkan
26/12 ti 11 Julgudstjänst, sång & musik
Filip Larsson m fl, Andreas R, kyrkkaffe.
1/1 må 18 Gemensam Nyårsbön, Filip
Larsson, sång Evelyn Gunnarsson
7/1 sö 11 Gudstjänst, Andreas R, sång o
musik Jan Utbult, nattvard, kyrkkaffe
14/1 sö 11 Församlingens Årsmöte, val
och beslut, vision och inriktning. Lunch.
Temastart: `10 Guds bud, här och nu.`
Matteus.21:1-16

Församlingens Julfest !!
"Den 17 december 11:00 har vi vår årliga julfest med barnens
avslutning. Havsglitter kommer sjunga samt barn och ledare från
söndagsfesten medverkar. Det blir tävling, gemenskap, julfika och
annat skoj. Det gläder mig extra att vi även kommer att ha
bibelutdelning till mellanstadiebarn på julfesten. De som går på After
school, samt i Betelskolan, har erbjudits en bibel och det är några
som tackat ja till det.Ta tillvara på tillfället att komma och träﬀa
barnen och be för dem.
Till våren kommer det lite nyheter för barnen som ni gärna får vara
med att be över så att det sker enligt Guds vilja.
Med önskan om en fridfull jul och Guds välsignelse! Emma Anhage
Filipperbrevet 2:1-11

