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BETEL-BREVET
vad händer? | delaktighet | goda ord

Bönedag i Betel lö 3/6
Lördag 3 juni (pingstafton) håller
Betel öppet för bön mellan 9-15.
Vi kommer med Gudslängtan
och ber för Hönö, öarna och
församlingen. Kom när du kan
och gå när du behöver.

Församlingskväll
med grillning...
Söndag 11 juni kl 18 träffas
församlingen i Fyrbåken för att
umgås, samtala och se framåt.
Några församlingsfrågor har vi,
men vi tar tid för samtal om vår
församling och dess uppdrag. Vi
tänder grillen, veckogruppen
ordnar grönsallad, dricka/kaffe
och vi alla tar med sig vad man
vill grilla och eventuellt ha till.
Kom till en viktig mötesplats
inför sommar och framtid...

Stort, härligt
gemensamt läger för
ungdom i sommar...

Sommarfest 11 juni kl 11!
Nu är det dags för hela församlingen och församlingens vänner, från ung till
gammal, att träﬀas på en Sommarfest! Det blir ett fint tillfälle att bygga på
vår gemenskap. Det är även sommaravslutning för Söndagsfesten. Vi samlas
och håller till i Halselånge/Engelsmännens hage. Man tar med sin egen
picknickkorg och i den kan det vara både fika och lunch, det bestämmer
man själv. Vill man grilla så finns det eldstad där och då tar man i så fall med
sig det som behövs för att sätta igång grillen. Vi går tipspromenad
tillsammans, vi gör några lekar/tävlingar, mm. I avslutningen får alla barnen
glass. Vid dåligt väder är vi i Fyrbåken. Välkommen med!

Sommaraktiviteter för barn
Söndagsfesten: De söndagar under sommaren som jag är i tjänst, kommer
Barn-rummet vara öppet för de barn som kommer med till
gudstjänsten.Det kommer att vara något pyssel/aktivitet och kortare
samling. Söndagarna som det gäller är 18/6, 13/8 och 20/8. Övriga söndagar
som det är gudstjänst i Betel kommer Barnrummet vara öppet för fri lek.
After School: Det kan bli spontana träﬀar under sommarveckorna. Det är
möjligt att det även blir någon träﬀ med yngre barn. Håll koll på Facebook
och Instagram för att se vad som händer. Har du inte sociala medier så
kontakta mig om du vill få information på mejl eller sms. Med önskan om
en skön och välsignad sommar! Emma Anhage, Barn- & Familjesamordnare
Jesaja 40:6-11
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En nödvändig kombination

Mötesplatser sommar -17
Varje söndag är det gudstjänst kl 11:
4/6 Pingstdagen "Treenig Gud - Vi tror
på Anden" pred Andreas Reinhard, Affe
& Sångarbröderna, nattvardsfirande
11/6 Sommarfest, utflykt (se framsidan)
18/6 Andreas Reinhard, Filip Larsson,
sång Birgitta Anhage, Jan Utbult
25/6 Gemensam friluftsgudstjänst Klåva
Tal och sång, blåsorkester.
1/7 - 9/7 HÖNÖKONFERENSEN Se
hemsidan honokonferensen.se och
affischer. I Betel hålls seminarier,
barnmöten och kvällscafeet. Var gärna
med i bön för hela veckan.
Semestertider är gudstjänsttiden kl 10:
16/7 Gemensam gudstjänst i Betel,
Donald Bergagård sjunger o talar
23/7 Gem. gudstjänst i Missionskyrkan
30/7 Gem. gudstjänst i Betel, Kerstin
Olsson talar, sång Abrahamssons & Affe

När sommaren står på tröskeln kan det kännas jobbigt att samtidigt
veta hur snabbt den går förbi. Hur livet som vi längtat efter likt
blommorna så hastigt drar förbi och blommar över. Att naturen
vissnar är en tydlig påminnelse om vårt livs begränsning och
beroende av den eviga livskällan. 'Allt kött är hö och blomstren dö och
tiden allt fördriver, blott Herrens ord förbliver', sjunger vi i en älskad
sommarpsalm. Det är Guds Ord som består, och det är Jesus som är
Ordet förkroppsligat och vår räddning. Att ta vara på Ordet är att
välja Livet och förutsättningarna Gud ger oss att få leva och växa för
Livets land, för Riket och den store Konungen som kommer i
härlighet. När de första kristna bad Gud om den helige Ande, som
han hade lovat, så var det för att få kraft och frimodighet att fungera
och verka. De tog emot Guds gåva i tro med öppna hjärtan. De bad
om modet och undren som kunde förvandla liv men också om öppna
sinnen och plats i sina liv för människor, och särskilt för de små. En
sång av Urban Ringbäck och L-O Forsberg beskriver denna
verklighet; 'Inte bara mod och djärvhet, stora under i ditt namn. Nej vi ber
dig också Herre om gemenskap som är sann. Inte bara "Herre, Herre", inte
bara stora ord. Nej vi ber om öppna ögon för de svaga och de små. Inte bara
stora drömmar, inte bara djärva mål, men en plats för varje människa och
särskilt för de små. Vi vill se det verkligt stora, vi vill se vad Gud har gjort,
vi vill uppleva Hans under, allt Han är och gör är stort'. Fortfarande en
nödvändig kombination i allt vi är och gör; En medmänsklig
andlighet. Som räcker åt alla som vill, i både tiden och evigheten.
Med önskan om Guds välsignelse, Andreas Reinhard, pastor

Kontakt expedition/anställda samt semester/jourveckor:
- Anne-Marie Sörensson, tel 031-969911 info@betelkyrkan.nu
- pastor Andreas Reinhard 0704-229251 andreas@betelkyrkan.nu
- ungd.ledare Filip Larsson 0736-285909, filip@betelkyrkan.nu
- barn/familj Emma Anhage 0703-107984 emma@betelkyrkan.nu
Semester: Anne-Marie vecka 29-32. Andreas vecka 26,29,30,31.
Filip vecka 25,28,29,30. Emma vecka 28-31.
Jouransvar: v 29 Kjell E. 0708-964720, v 30 Jorun O. 0723-238301

Mötesplatser för unga i sommar; "Sommarhaeng"

6/8 Gem. gudstjänst i Missionskyrkan
Församling & gudstjänstliv är lika viktig
på sommaren och utgifterna inte tar
semester som vi. Att ge har aldrig varit
lättare och sätten är många; autogiro,
bankgiro-överföring, Swish eller kollekt.

Anmälan tonårsläger Sommarfaest v 33
via sociala medier eller till Filip snarast
Jesaja 40:6-11
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