
ADVENTISTKIRKEN BETEL
       2 KVARTAL | 2022

HAR DU LYST TIL Å
BESØKE OSS? 

Vi er alltid på plass lørdager fra  

kl. 10.00 med Bibelstudie, og

Gudstjeneste kl. 11.15 

 
Adresse: 

Akersgata 74, 0180 Oslo.  

Velkommen til det nye kvartalsbladet for april, mai og juni.
Våren er her! Snøen smelter og temperaturen begynner å stige
igjen. Planter dukker fram i hagesentrene, klare for en ny
vekstsesong (Gode nyheter for de av oss som liker hagearbeid!).
Det er et tegn på nytt liv når trærne begynner å få blader og
blomstene begynner å blomstre. Selv om 2022 startet med
covid-restriksjoner og mange av oss har vært syke av viruset de
siste månedene, kan vi takke Gud for at ting er tilbake til det
normale igjen.  Vi må fortsatt være forsiktige, men vi ber om at
det verste er bak oss og at vi i likhet med naturen også kan nyte
nytt liv!

Nok en gang vil du finne et bredt spekter av arrangementer som
du er invitert til å være en del av, idet vi fortsetter å bygge en
sterk følelse av fellesskap og samhold. Jeg oppfordrer deg til å
engasjere deg, få nye venner, støtte andre og invitere noen som
ikke kjenner Jesus ennå til å komme til en av disse aktivitetene
sammen med deg!

Jeg er takknemlig for denne menighetsfamilien.
-Pastor Simon

@adventistkirkenbetel 

FØLG MED PÅ DET SOM SKJER: 

Spond Gruppekode: PJKEH

Et kvartalsblad om menighetens aktiviteter 

https://betel.adventistkirken.no

Våren er her!

https://spond.com/landing/group/YGHLR


SNAKK MED OSS!
Forstandere:

 

Zufan Amare 

+47 40147402

 

Delfred Onde 

+47 98808312

 

Enock Takyi

+47 45170670 

 

Frank Aaserud 

+47 91802773

 

Pastor 

Simon Martin

+47 40145117

 

Ungdomspastor for 18+

Melissa Wilson 

+47 92670912

 

Kasserer 

Tolulope Shokunbi

+47 40671816

 

Informasjonsleder

Marka Werner

+47 40120370 

 

Husteam leder

Daniel Riley

+47 97304791

 

Leder for diakoniet

Grethe Deacon

+47 92433804

 

Barnesabbatsskole

Mathilde Kjølner

+47 93622609 

 

Musikk Ansvarlig

Markus Dunseth

+47 97715597 

 

Teknikk Ansvarlig

Benjamin Martin 

+47 48380849

 

Sekretær

Anita Martin

+47 40145119 

 

Voksne Sabbatsskole

Christopher Kjølner

+47 90531962

Taleliste: 
2 Apr Simon Martin (Nattverd)
9 Apr Betel's tenåringer

16 Apr

23 Apr
Familiegudstjeneste
Øystein Hogganvik

7 Mai Simon Martin
14 Mai

21 Mai

28 Mai
Simon Martin
Bethany Martin

30 Apr Molalign Hailu Workneh

4 Jun Simon Martin
11 Jun Melissa Wilson
18 Jun

25 Jun Delfred Onde

Velkomstteam:

2 Apr Cayetana Mathiesen
9 Apr Eva Broberg

16 Apr

23 Apr
Yalganesh Maheret
Genet Wosen

7 Mai Cayetana Mathiesen 
14 Mai Eva Broberg
21 Mai

28 Mai
Yalganesh Meheret
Genet Wosen

30 Apr Zufan Amare

4 Jun Zufan Amare
11 Jun Cayetana Mathiesen
18 Jun

25 Jun
Eva Broberg
Yalganesh Meheret

Wilmar Kolnes
Tsegalem Wosen
Aregash Bezuwork

Torgeir Mathiesen
Grethe Opsahl Deacon

Inngang nede Kirkesalen

Familiegudstjeneste er en mulighet for mennesker i alle aldre og med
forskjellige bakgrunner å komme sammen for å tilbe Gud. Det er en tid
hele Guds familie kan lære av hverandre og vokse sammen. 

Har du opplysninger eller informasjon som skal brukes i løpet av
gudstjenesten kan du ta kontakt med teknikk teamet via e-post:
teknikk.betel@gmail.com Takk for at du sender i god tid!  

Wilmar Kolnes
Tsegalem Wosen

Aregash Bezuwork

Torgeir Mathiesen
Grethe Opsahl Deacon

Wilmar Kolnes

Torgeir Mathiesen
Grethe Opsahl Deacon

Familiegudstjeneste

Delfred Onde



 Adventist Media Exchange

 Adventist Media Exchange

Hjelp Ukraina!
                             Vipps #737492 
                            - merk Ukrainia

Bønnemøter: 

Norsk Bønnemøte
Annenhver torsdag kl. 18.00. 

Hjemme hos Bodil Dahl. 
For mer informasjon, kontakt

Wilmar på tlf: 91828038

Ethiopian Group
We meet in the church

14:00 - 16:00. 
 

The 1st Sabbath of the month
we have European Ethiopian

Adventist worship
teleconference 15:30-18:00

 
For more information contact
Zufan on tlf: 40147402 or on
email: zuamarey@gmail.com

Ghanaian Prayer Meeting
Conference calls at 7pm on

Wednesdays and Fridays. For
more information contact
Enock on tlf: 45170670

Bønnemøte på Zoom 
Hver onsdag kl. 18.30

Kontakt Torgeir på 
tlf: 98001007 for mer

informasjon.

International Prayer 
Meeting on zoom 

Every friday at 7pm.
Recurring Meetings ID: 

857 7329 7956
Passcode: PRAY

For more information contact
Delfred tlf: 98808312

Betel Bønnenettverk 

Kontakt Torgeir e-post: t.l.math@outlook.com 

I begynnelsen av hver uke får du en kort
melding med bibeltekst og noen konkrete ting
som vi i bønnenettverket kan be om i løpet av
uken. Skulle du ha bønneønsker for gruppen

så ta kontakt så legger vi dem til i vår
ukentlige bønne e-post hvis det er ønskelig. 

 

Internasjonalt kor
Betel sitt internasjonale kor er et blanda kor med
representanter fra hele verden. Her kan alle komme
sammen å tilbe Gud og formidle Guds budskap
gjennom sang og musikk. Internasjonal korøvelse skjer
følgende datoer etter Gudstjenesten. For mer
informasjon kontakt  Delfred på tlf: 98808312 
Det er bare å bli med! 

16 Apr 30 Apr 11 Jun21 Mai 25 Jun



 Tor Tjeransen / Adventist Media Exchange

21 Mai 14 :00 28 Mai 14 :00 18 Mai 14 :004 Mai 14 :00

Discover your Spiritual Gifts!
Have you ever wondered how God has gifted you? Maybe you have wondered how you might get
involved in a church project or ministry that fits the unique way God has created and designed
you. The way we are gifted determines how we best serve. God didn’t design church ministry for a
select few with seminary degrees. Here at Betel, every member can find a place to serve! We
encourage you to get involved.

The Discovering your spiritual gifts course is an exciting, fast-paced series of 4-afternoon
sessions, designed to help you further discover your gifts and how God can use them to be a
blessing for the wider church family as we grow in service together. At the end of the course, you
will be encouraged to find a place to serve that uses your gifts, passions, abilities, personality, and
life experiences to serve the Lord and His people. The course material and teaching will be in
English.  

Lørdager kl. 10.00

Voksne

Det er mye litteratur som gir oss visdom og selvinnsikt, men
vi tror at Bibelen er mer enn en god bok, for den er inspirert
av Gud. Å lese Bibelen blir enda bedre når vi leser den
sammen med andre. Det er det Sabbatsskolen er til. Her vil
du kunne studere Bibelen samt dele ulike perspektiver og
erfaringer med andre. 

Sabbatsskole

Studenter og unge voksne
Adventistenes ungdomslag i Oslo (AUO) består av
ungdommer og unge voksne (18+) som bor i Oslo og de fleste
tilhører adventkirkene Betel, Ulsrud og Cornelius. AUO
jobber for et fellesskap hvor alle blir sett og inkludert. For
mer informasjon kontakt Pål Gunnar tlf: 41347965

For mer informasjon kontakt
Christopher Kjølner tlf:  90531962

Formiddagstreff for alle aldre i
herrebadet med mat, sang, samtale
og felleskap. 
For mer informasjon kontakt Eva
på 91157892.  

Stikk innom klubben

Følg med på det som skjer i AUO: 

Norsk  klasse i kirkesalen
Spansk klasse på foreldrerommet bak
kirkesalen 
Engelsk klasse i Herrebadet
Ghanesisk klasse i møterommet  ved
kirkesalens orgel
Etiopisk klasse i Gallerirommet 

Panelsabbatsskole hver første og siste
sabbat i kvartalet, i kirkesalen

Please send an email to Pastor Simon at simon.martin@adventist.no to register your interest.   14.00-16:00   

https://www.facebook.com/groups/56228246388


Barna er det mest dyrebare vi har, både for foreldre og menigheten. De er åpne og ivrige etter å lære og
ta del. Det er derfor viktig at vi inspirerer og underviser våre barn i de viktige og rette tingene. Vi ønsker
at barna skal føle at de er en del av menigheten, at de blir involvert og føler at her hører de hjemme.

Barn

9 Apr Østmarka skole 11 Jun Østmarka skole 

Day7Kids er et konsept med spesiell fokus på barn i alderen 6-12.
I løpet av dette kvartalet er det planlagt to Day7Kids aktive
samlinger i gymsalen på Østmarka skole: 

Day7Kids

Adventistkirken i Betel har et ukentlig tilbud til barn i alle aldre
som vi håper du har lyst til å være med på. Barna 
deles opp i aldersbestemte grupper og opplever
bibelundervisning på en kreativ måte. 

Barnesabbatsskole

Lørdager kl. 10.00

For mer informasjon kontakt Anita Martin tlf: 40145119 

For mer informasjon kontakt Mathilde Kjølner tlf: 93622609  

Det er spennende å være tenåring!
Med jevne mellomrom har vi egne samlinger for tenåringer
som heter Day7Teens. Vi håper at disse samlingene kan bidra
til at tenåringene kan bli bedre kjent med Jesus og få nye
venner i et trygt og positivt fellesskap! 

Tenåringer
Day7Teens

Adventistkirken i Betel har et ukentlig tilbud for tenåringer. En
gang i måneden vil det bli servert frokost som en del av
Sabbatsskolen. Absolutt ikke noe du har lyst å gå glipp av!
Datoer for frokost kommer fortløpende - følg med på SPOND! 

Sabbatsskole

? Påsken Pizza og Bowling

For mer informasjon kontakt Daniel Riley tlf: 97304791
og/eller Benjamin Martin  tlf: 48380849

4-5 Jun Tur



Spleiselunsj
 Spleiselunsj (potluck) vil bli arrangert 9. april og 11.

juni. Ta med mat, så spiser vi sammen. 

Speider
Velkommen til Speider! Alle barn fra 1. klasse og oppover er
velkommen til å delta. Barna deles inn i grupper etter alder.
Speideren er felles med Adventistkirken Ulsrud og det er
også der vi pleier å møtes. 

Det å bli kjent med naturen på et grunnleggende og håndfast nivå gir noen
og enhver nyttige perspektiver. Møtene med «det grønne» resulterer for
mange speidere i et livslangt kjærlighetsforhold til det å ferdes i li og fjell
med trygghet og varsomhet.

Dugnad

Betel arrangerer et lavterskel idrettstilbud for alle over
13 år. Annen hver søndag fra 12:00 -14:00  er det leid
en idrettshall på Norges Idrettshøgskole der man kan
prøve seg på volleyball, badminton og en rekke andre
idretter. Her er det bare å melde seg på og ha det gøy! 
 Følg med på SPOND  

Ta kontakt med Simon Martin for mer info tlf: 40145117

Betel Sports

3 Apr 8 Mai 22 Mai

29 Mar

5 Apr

26 Apr

10 Mai 7 Jun

21 - 22 Mai Speider tur til Hallvardbo

8 Mai

Vi er heldig som har vårt eget kirkebygg, men det betyr at vi må ta vare på kirken vår.
Kom på dugnad og la oss gjøre jobben sammen. Enkel mat serveres etter dugnaden.

For mer informasjon kontakt Daniel Riley tlf: 97304791 



kl. 18.00

kl. 18.00
kl. 18.00

kl. 18.00
kl. 18.00

kl. 16.30
kl. 16.30
kl. 16.30

kl. 18.00

Au Pair Social Night 

kl. 15.00

kl. 16.30
kl. 16.30

kl. 18.00
kl. 18.00

kl. 16.30

kl. 18.00

kl. 15.00

kl. 15.00

kl. 15.00

Social events

Art is Heart 

Cooking Class 

Lemonade stand

Life Hope Centre

25 Jun Språk Kafe 

7 Apr

21 Apr

28 Apr

12 Mai

26 Mai

kl. 18.00

6 Apr

20 Apr

4 Mai

18 Mai

kl. 16.30 9 Apr

28 mai
kl. 18.00 

14 Mai kl. 18.00
Nursing home

2 Apr

Ta kontakt med Delfred tlf: 98808312 for å bli involvert i Life Hope Centre.

1 Jun

15 Jun

9 Jun

16 Jun

22 Jun

23 Jun

Prison ministry

18 Jun

7 Mai

4 Jun

21 Mai
Betel`s got talent

15 Apr
Langfredag Film 

7 Mai
Pizza in the park

22 Mai
Familie Sportsdag

Hvis du ønsker å bli medlem i Betel og tilhører en
annen SDA menighet, snakk med Anita Martin. 

Ønsker du å bli døpt? Ta kontakt med Pastor Simon og
bli med i en dåpsklasse for å hjelpe deg på den
spennende reisen det er å følge Jesus. 

Dåp?

Medlem?



Bli litt bedre kjent! 
Kirken består av så mange flotte mennesker vi kan bli bedre kjent med. 

Hvor lenge har du gått i Betel? 
Jeg har gått i Betel siden i fjor

 

Hva er det beste minnet du har fra Betel Menighet? 
Pizza i parken

 

Hvordan ser din drømme menighet ut? 
Min drømmekirke er et sted med et åpent og inkluderende

fellesskap. Et sted det er plass til alle, hvor vi kan aktivt søke Gud.  

Caleb

Mwiiza

Hvor lenge har du gått i Betel? 
Jeg har gått i Betel siden jeg var født.

 

Hva er det beste minnet du har fra Betel Menighet? 
Det beste minnet jeg har er fra 2000-tallet da jeg var liten og

det var mye energi blant de unge.

 

Hvordan ser din drømme menighet ut? 
Den består av samhold, sosiale omstendigheter, stort lokale og

mye lys.

 

 

Hvor lenge har du gått i Betel? 
 Jeg har vært medlem i Betel kirke i 16 år. 

 

Hva er det beste minnet du har fra Betel Menighet? 
Min beste minne var da jeg ble døpt i  2015. 

 

Hvordan ser din drømme menighet ut? 
Min drømme kirke skal være full av kjærlighet, glede, mye

aktiviteter som knytte oss sammen som en menighet. 



adraukraine

auoslo sunnhetsbladet

pastor.victor.marley

When you wander into a Sobar74 event, you will find 8
people from 5 different nationalities (all attending Betel),
working hard to create an open and inviting social space. A
place where people from all different backgrounds can
come together and make long-lasting, meaningful
relationships. Over the past year, we have worked hard to
build our dream in the basement of Betel. Unfortunately, 
 work has now been put on hold until we raise enough
money to finish the remaining building work! In the
meantime, we have been invited to do events around the
country. Our latest event will be at "Reddet" where 120+
young people will be attending.  We will proudly represent
our church and the Life Hope centre. We look forward to
opening our dream to the church and serving you a non-
alcoholic refreshing drink you will surely remember. Please
feel free to stop any of us and talk to us about Sobar74. We
would love to get to know you all.
 
The SOBAR team!



Ordsuppe

Bibelgruble



14-18 Hagegården, Sverige.

APR

ADVENTISTKIRKEN NORGE

ASI Convention

Det kan være motiverende, inspirerende, og morsommere å tro sammen med andre. Ta del i de nasjonale og
internasjonale arrangementene som Adventist kirken arrangerer. Følg med på www.adventist.no for mer informasjon

og oppdateringer. 

Inspirasjonshelg29-01 Mysen Adventistkirke
Absolutt 9ende 
Vegårdshei

APR APR

13-15 TVS

MAI

Generalforsamling ØND Generalforsamling DNU
TVS

Årsmøtet ØND13-15 Supersabbat 
Tenåringssamling
TVS

The America Center,
Missouri, USAJUN

Generalkonferensen Impact21-23 Kongsberg
Master Guide Camp
Island.

JUN

Mjøndalen
Unge voksneJUL

Levende vann

06-11

05-10

25-29

MAI

26-29

MAI

20-26

JUN-JUL

Vik Camping, Nisser
Tenåringer: TVSJUL

Sommerstevnet11-17 Nordtangen, Gran.

JUL

Speiderleir24-31



Bli med ved  å
scanne QR-koden
og last ned appen

Betel
Gruppekode:

PJKEH

Hold deg oppdatert med
alt som skjer i kirka 

https://apps.apple.com/us/app/spond/id755596884?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spond.spond&referrer=utm_source%3Dhomepage_footer
https://appgallery.huawei.com/app/C101944291?sharePrepath=ag&channelId=homepage&referrer=homepage_footer&id=6d18303f135d4f53952b5148212563e2&s=5EF76D6A490173A9011C5E128322960139D1685F9FB5C5C5A4E2786DB55BF818&detailType=0&v=
https://spond.com/landing/group/YGHLR
https://spond.com/landing/group/YGHLR
https://spond.com/landing/group/PJKEH

