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Vuxna hänger med unga?
Vuxenstödjarträff!
Tisdagen den 3/10 kl. 18:00 har vi en
träff för dig som redan är, eller är
intresserad av att bli vuxenstödjare på
Tonår. Bland våra unga är behovet stort
av vuxna människor som ser dem, ber
för dem och får bli en naturlig kontakt in
i församlingen. På träffen kommer vi att
samtala om hur tonårskvällarna ser ut,
vad det innebär att vara med som vuxen
och vad Bibeln säger om relationer över
generationsgränserna. Vi kommer också
be tillsammans och söka Herren i hur
han vill använda oss bland våra barn
och unga. Varmt välkommen!

Små medel - stora under
Danijel Nikolic har startat och förestår
den mobila bibelskolan Apostolos som
verkar på tiotalet orter i Serbien och
även i Bosnien. De flesta studerande är
romer och många är unga. Med små
medel har skolan bidragit till stora
förändringar bland troende romer. En
ny attityd och längtan efter utbildning
och förändring tar form. Identiteten har
stärkts; många romer blir ledare och tar
ansvar för växande församlingar och
verksamheter. Unga romer kommer i
tjänst och funktion. Ett andligt och
socialt ansvarstagande växer fram med
fokus på nya platser och romska
populationer. Framtidstron spirar när
nya människor upplever ljus och hopp
ur mörker och misär. Församlingar
börjar tro på sina möjligheter. Samhället
ser med respekt på förändringarna. Hör
Danijels inspirerande berättelse om
utvecklingen bland de lägst ansedda i
ett av Europas fattigaste länder. Sön 15
okt kl 18, cafekväll, sång o musik, kollekt
Lukas 5:1-11

Djupt vatten och fiskelycka
Det är slutet av september och början av hummersäsongen. Ganska
många lockas ut på böljan för att försöka lyckas fånga havets svarta guld.
För att locka till sig hummern behövs agn (bete) som oftast är salt fisk.
Fångstplatserna brukar vara på de grund som ligger nära kobbar och skär,
på berggrunden och på mellan 10 och 20 meters djup. Sedan gäller det att
ha fiskelycka. Det är inte alla hummertinor (kupor) som fiskar fullt med
hummer. Men bara hoppet om att lyckas fånga någon, gör förberedelsen
och arbetet mödan värt.
När Jesus lånade fiskare Simon Petrus båt var det för ett annorlunda fiske
som skulle förändra hela världen. Mitt i livets invanda vardag började nya
livet visa sin verkliga kraft. För när Petrus, ödmjukt trots sin erfarenhet,
lyssnade till Jesu uppmaning att fara ut på djupt vatten och lägga ut sina
nät, fylldes dessa med mer fisk än de själva kunde klara att hantera. Inte
så konstigt att de bad kamraterna i andra fiskelaget om hjälp. De kände
sig små men rädslan byttes mot Frimodighet och Glädje nära Mästaren.
Den dagen förändrades allt, med början i Petrus hjärta.
När Jesus blir stor och vi små kan Han börja visa på sina underbara vägar
och sina väldiga resurser. Vi inbjuds till att tillsammans med Jesus dra in
människor till Guds hjärta. Det är som psaltaren beskriver det; Djup
ropar till djup; Hjärtans djup. Jesus gör oss till människofiskare. Det är
ett fiske mycket mer värt än hummer. På djupt vatten känner vi oss små,
men där i folkhavet och i hjärtans djup verkar Gud. Om vi lyssnar och
följer Honom kan vi lära oss fiska, då bär vi frukt, upplever fiskelycka. I
vårt inres djup visar sig kraften som håller för livets djupa fiskevatten.
Och även om det kostar är det värt allt att få upp fångsten...

Församlingskväll sön 22 okt kl 18; Framtid, Gemenskap, Växt
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Höstlovsskoj

Planerat okt-nov
Gudstjänsttid kl 11 (om inget annat står)
1/10 Nattvard, Andreas R talar, sång
med Samuel o Annie Lindetorp
8/10 Familjegudstjänst, Förskolan,
Emma Anhage, Havsglitter
15/10 Anders Nordefjäll talar, sång Filip
Larsson med band
15/10 kl 18 Missionscafé Serbien,
Danijel Nikolic, kollekt t bibelskolan,
sång med Affe, Desmond & Emanuel
20-

Under höstlovet kommer vi ha
lite höstlovsaktiviter för lediga
barn. Det blir både aktiviteter
i kyrkan men även en dag där
vi går och bowlar tillsammans.

Barn- och familjehelg 11-12
november
Det blir en spännande helg för
barnfamiljer i november!
Alexandra Hyllerud med familj
kommer till Betel lördagsöndag och vi gör denna helg
tillsammans med Hönö
Missionskyrka.
På lördagen startar vi 15:00
med barnmöte följt av våﬀelfest för hela familjen. Vi avslutar ca 17:00.
På söndagen träﬀas vi på familjegudstjänst 11:00. Efter gudstjänsten
fortsätter vi i Fyrbåken där barnen får korv med bröd och där det även
blir kyrkkaﬀe.

21/10 All In är en ungdoms-konferens
som Ny generation arrangerar
tillsammans med ungdomsledarna på
öarna. Fokus kommer ligga på att gå all
in, eller på svenska att ge allt för Jesus i
vardagen, på skolan, i klassen, bland
vännerna, osv. Det blir grymt! /Filip L
22/10 Emma Anhage talar,
barnvälsignelse, sång Mikael
Degerborg, Birgitta A och Karin S

Du som på något sätt vill vara med
och hjälpa till kan kontakta mig.
Allt form av hjälp är välkommet,
allt från att bara finnas med och se
familjerna till att hjälpa till
praktiskt med våﬄor, ljud, bild,
mm.
Var välsignad! Hälsningar Emma
Anhage, Barn- och familjesamordnare

29/10 Filip Larsson talar, sång

PINGST LEDARE inspirationsdag 18 november i Jönköping!

4/11 `Himmelsk sång`, gemensam kör,
Anders M appell, vittnesbörd, fika

Du som är ledare och eller hjälper till i någon barn eller ungdomsverksamhet och
vill med på Pingst Ledare; om du väljer huvudspåret "Nästa generation" med
något av de seminarier som är under det, så betalar Pingst Ung avgiften för dagen.
Du behöver då anmäla dig via denna länk:
https://pl17jonkoping.konferenspasset.se/index.php….

5/11 Allhelgonagudstjänst i Hönö MK,
gemensam, nattvard, pred Andreas R,
sång med gemensam kör
11/11 kl 15 Familjefest! Gemensamt,
Alexandra Hyllerud (se info bredvid)
12/11 Gemensam familjegudstjänst

För frågor angående barn och
ungdomsspåret, kontakta
emma@betelkyrkan.nu Missa inte
chansen att få ny kraft och inspiration!

18/11 Ledardag i Jönköping! Anmälan
19/11 Urban Ringbäck tal, sång Mikael
Elisson och Göran Pettersson
Lukas 5:1-11
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