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Godt nyttår til dere alle. 2023 er nå her!
Så ofte overdriver vi nyttårsløftene våre! Det har jeg

ihvertfall gjort. Vi bestemmer oss for å gå ned i vekt,

lese Bibelen og be hver dag, stoppe dårlige vaner,

spise sunnere eller være mer takknemlige. Listen blir

lengre og lengre. Men la oss starte det nye året med

noen ord fra Paulus:

Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har

grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det

som ligger bak, og strekker meg etter det som er

foran, og jager fram mot målet, mot den seiersprisen

som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.

Fil 3:13-14

Med Jesus som vår leder, la oss forberede oss på å

leve et år til under hans veiledning og jage mot

himmelen. I det vi deltar i de ulike arrangementene,

aktivitetene og tilbedelsen som vi alle er invitert til å

delta i.

AKERSGATA 74,  0180 OSLO. 

FØLG MED PÅ DET SOM SKJER: 

@adventistkirkenbetel 

Spond Gruppekode: PJKEH

betel.adventistkirken.no

HAR DU LYST TIL Å
BESØKE OSS? 

Vi er alltid på plass lørdager fra  
kl. 10.00 med Bibelstudie, og

Gudstjeneste kl. 11.15  

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


SNAKK MED OSS!SNAKK MED OSS!Taleliste: 

7 Jan

14 Melissa Wilson
21

28
Simon Martin

4 Feb Simon Martin
11

25
Rafaat Kamal
Miroslav Boljević

4 Mar Simon Lie-Bakken
11 Simon Martin
18
25 Delfred Onde

Velkomstteam:

Zufan Amare

Cayetana Mathiesen
Yalganesh Meheret

Torgeir Mathiesen
Wilmar Kolnes

Aregash Bezuwork

Inngang nede Kirkesalen

Har du opplysninger, informasjon eller sanger som skal brukes i løpet av
gudstjenesten, ta kontakt med teknikk teamet via e-post:

teknikk.betel@gmail.com Takk for at du sender inn senest på Onsdag.
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Zufan Amare

Cayetana Mathiesen
Yalganesh Meheret

Torgeir Mathiesen
Wilmar Kolnes

Aregash Bezuwork

Genet Wosen Tsegalem Wosen

Zufan Amare

Cayetana Mathiesen
Yalganesh Meheret

Torgeir Mathiesen
Wilmar Kolnes

Aregash Bezuwork

Genet Wosen Tsegalem Wosen

(Grethe Deacon vaktliste ansvarlig) 

Forstander
Grethe  Deacon 

924 33 804

Forstander
Molalign Hailu 

911 10 106

Forstander
Delfred Onde
988 08 312

Forstander
Miroslav Boljević 

462 44 488



Forstander
Justice Kow Mensah 

486 62 974

Hovedkasserer 
 Tolulope Shokunbi 

406 71 816

Sang-/musikk
Hannah Onde 
406 25 988  

ADRA
Silviu Vaduva
968 45 623

Pastor 
Simon Martin
401 45 117

Kassererteam
Roxanna Matei 

920 73 060

NBI-kontakt 
Torgeir Mathiesen

980 01 007

Sosial leder
Mwiiza Munangandu

968 86 915

Ungdomspastor for 18+
Melissa Wilson 

926 70 912

Kassererteam
Rebekah Gemeda-Gemba

976 64 753

V. Sabbatsskole leder
Samuel  Musonera

991 08 342

Sabbatsskole
Esther Oluwa 

969 71 927

Sekretær
Anita Martin
401 45 119

Sekretær assistent
Madeleine Rizzo

904 28 322

Sabbatsskolen
Tony Geollegue 

467 12 917

Husteam innkjøp 
 Wilmar Kolnes

915 48 246



Barnesabbatsskolen
Carmen Glitza 

920 14 626

Tenåringer  
Daniel Riley 
973 04 791

Teknikk
Peter Kosmo 
480 52 739

Barnesabbatsskolen 
Anita Martin 
401 45 119

DAY7 KIDS Leder 
 Bethany Martin

468 42 131

Teknikk
Jakob Werner

480 11 169

Diakoni team leder
Zufan Agidew Bezuneh

906 60 683

Barnesabbatsskolen
Maaza Cherinet

974 04 446 

Husteam leder
Florin Matei 
409 75 885

Teknikk
Lory Maranan
968 00 802

Diakoni team / Vaskeliste
Zufan Amare  

401 47 402

Oversettelse 
Daryl Deacon
930 92 225

Oversettelse 
Frank  Aaserud

918 02 773

Teknikk
Aris Ramos
934 51 599

Diakoni team 
Aregash Bezuwork Eshete  

403 04 609

Teknikk Ansvarlig
Benjamin Martin 

483 80 849



Diakoni team 
Jana Malakhova 

925 12 551

Diakoni team 
Jennifer Musonera

450 58 285

Bønnekoordinator
Torgeir Mathiesen

980 01 007

Diakoni team 
Daryl Deacon
930 92 225

min.adventist.no/minside

Kan alle medlemmer i Betel vennligst sjekke
detaljene vi har på dere ved å scanne denne QR
koden og logg inn med BankID. Hvis detaljene
ikke stemmer, vennligst skriv en melding til
40145119 med korrekt kontaktinformasjon. Her
kan du også se registrerte tiendeinnbetalinger
for skattefradrag.

Har du lyst til å ta del?
Vi er så heldige som har en menighet full av talenter.
Vi ønsker derfor å oppfordre hver enkelt til å være
med å bidra i menigheten. Om du har noen talenter,
ideer, hva enn det måtte være, ta kontakt med Pastor
Simon Martin på tlf 40145117 
e-post: simon.martin@adventist.no                        

Simon Martin (Styreleder) 
Grethe  Deacon 
Delfred Onde 
Miroslav Boljević 
Molalign Hailu 
Justice Kow Mensah 

 
Anita Martin 

Tolulope Shokunbi 

Samuel  Musonera 

Melissa Wilson 

Daniel Riley  

Zufan Agidew Bezuneh 

Menighetsstyret  2023-2024



Menighetsstyremøter

17 Jan

21 Feb

21 Mar

Norsk Bønnemøte
Annenhver torsdag kl. 18.00. 

Hjemme hos Bodil Dahl. 
For mer informasjon, kontakt

Wilmar 

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.

Molalign 

Ghanaian Prayer Meeting
Conference calls at 7pm on

Wednesdays and Fridays. For
more information contact

Juctice

Bønnemøte på Zoom 
Hver onsdag kl. 19.00

Kontakt Torgeir 
 for mer informasjon.

International Prayer 
Meeting on zoom 

Every friday at 7pm.
Recurring Meetings ID: 

857 7320 7956
Passcode: PRAY

For more information contact
Delfred 

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. 

Unngå å ta med mat med nøtter pga nøtteallergi 

Spleiselunsj
Ta med mat, så spiser vi sammen. 

18 Mar

18 Feb

21 Jan



Lørdager kl. 10.00

Voksne Sabbatsskole

For mer informasjon kontakt 
Sam Musonera

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

14 Jan Østmarka skole 

Barnesabbatsskole

Lørdager kl. 10.00

For mer informasjon kontakt
Carmen, Anita eller Maaza  

Tenåringer

Barn

Østmarka 

Sabbatsskole

Følg med på SPOND! 

Følg med på SPOND! 

Møtes  på pastor’s kontor
For mer informasjon
kontakt Daniel Riley 

11 Feb

11 Mar

14 Jan

20-22 Jan

Feb

Lørdager kl. 10.00

4 - 5

Vinterfestivalen

Tur til Kongsvinger 

Herrebadet4 Mar

10-12 Mar TeenForum

Østmarka skole 

Østmarka skole 



kl. 15.00

kl. 17.30

Au Pair Social Night 

14 Jan kl. 18.00

Nursing home

11 Feb

17 Jan

Soup kitchen

kl. 18.00
kl. 18.00

kl. 18.00
kl. 18.00

kl. 16.30
kl. 16.30
kl. 16.30

kl. 18.00
kl. 18.00

Hot drinks stand

Språk Kafe 

5 Jan

12 Jan

19 Jan

26 Jan

2 Feb

kl. 18.00

11 Jan

31 Jan

28 Feb

15 Mar

kl. 16.30

9 Feb
23 Feb
2 Mar kl. 18.00

kl. 14.00
kl. 14.00

kl. 18.00

kl. 14.00

Clothes / food
distribusjon 

3 Jan kl. 17.00

28 Jan

25 Feb

22 Feb kl. 17.00

21 Mar kl. 17.00

Talents/Musical Night 

18 Feb

11 Mar

Life Hope Centre

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

Sabbath afternoon
program

kl. 18.00

Art Class

Cooking Class 

21 Jan

11 Mar kl. 18.00 

9 Mar kl. 18.00
16 Mar kl. 18.00

kl. 16.3029 Mar

kl. 14.0025 Mar

kl. 17.307 Jan

Baking/Art Class



auoslo

Studenter
Adventistkirkens ungdomslag i Oslo (AUO) drives for og av

studenter og unge voksne (18+) som bor i Oslo, felles for både

Betel, Ulsrud og Cornelius. Vi samles for andakt og middag på

SPiS hver tirsdag, har Pitstop (fredagskveldsmøte) hver første

fredag i måneden, og andre sosiale og åndelige aktiviteter.

Dersom du eller noen du kjenner har lyst å være med, er det bare

å joine. All info om hva som skjer finner du på vår fb-gruppe

«Adventistkirkens ungdomslag i Oslo (AUO)» eller på vår

instagram «auoslo». Du kan også kontakt Pål Gunnar Hogganvik

(leder), eller Melissa Wilson (ungsompastor) hvis du lurer på noe. 

Følg med på det som skjer i Auo 

Ungdomspastor i Oslo
Melissa Wilson 
+47 92670912

Ønsker du å bli døpt? Vil du vite hva vi tror på?
Bli med på dåpsklasse på pastors kontor, 
første og tredje Sabbaten i hver måned. 
Kontakt Pastor Simon for mer info

Dåpsklasse

4 Feb 4 Mar21 Jan

18 Feb 18 Mar

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


Nye medlemmer i Betel: 

Yana Malankova fra
Irpin, Ukraina 

Mihai Lupsa fra
Lisboa central,

Portugal 

Flavio da Silva fra
Indre Senja 

Stephanie Stronegger
Ringen fra Fredriktad

What are you looking forward to in the new year?

I am looking forward to create great and memorable
memories with my mother together with my siblings
since it is our first new year eve that we will be together.
So many things to look forward to, like how people
celebrate new year, the culture and tradition in general.

What are you most thankful for in the year that is now over?

The thing that I am most thankful about in 2022 was to be reunited with my mother
here in Norway. It was a great opportunity that God granted the desires our heart.
Long distance no more but we are still continue getting to know each other everyday
since we’ve been separated by time. We are shaking by trials,hindrances and
obstacles in our daily lives but we are keep holding on to God’s promises that He will
never leave us if we acknowledge and trust Him. Since God never been late but
instead He always arrive on time.

What do you enjoy attending the most in Betel?

I enjoy meeting different people, sharing different point of views during sabbath
school program, at the same time feel blessed to hear the words of God at the 
divine service.

Gwen Venus Seguero



Hva ser du frem til i det nye året?

Jeg ser fram til at det blir mindre krig.

Hva er du spesielt takknemlig for i året som har gått?

I dette året er jeg takknemlig for at jeg ble ferdig med korona

og jeg fikk reise å møte familien. 

Hva liker du best å ta del i, i Betel?

Jeg liker å ta del i aktiviteter og synging.

What do you enjoy attending the most in Betel?

The appropriate answer would be "everything because the fullness of our Sabbaths
depends on everyone's contribution", and that is true. However, special music reaches me
on a different level, both voices and instruments. Yes, pre- and postlude too. So many
talented people are blessing us with their passion and gifts! Still, if I had to single out one
thing, I would say potlucks and social gatherings because that's when we can get to know
each other over good food and spontaneous conversations. This question makes me
hungry now.

What are you looking forward to in the new year?

I'm restarting my fine art calling, so 2023 will be the

year of professional development. Realism is boring,

so I'll express themes close to me in abstract format

on a large canvas. You are allowed not to like it, not

everyone gets it.

What are you most thankful for in the year that is now over?

What better way to conclude this year than by  becominga dad! 

I am thankful for the competent ladies at Ulevåll hospital that 

made the whole experience amazing for all three of us. I am thankful for a caring, strong and

inspiring wife that brought our little girl to us. We have been blessed beyond what I can express. 

Hannah Gizachew Worke

Miroslav Boljevic



Heia fine trosflokken min!
Jeg vil gjerne fortelle om noe som er for bra til å ikke 
dele med dere. Det siste året og litt til har jeg 
forsøkt å holde hjulene i gang med sabbatskolen 
for de minste. Jeg er ikke et pedagogisk naturtalent 
og i grunn ganske uorganisert som person. Med andre 
ord, en time med sabbatskole i uka for barn mellom 
0 og 5 år burde ikke virke som et fristende opplegg for 
noen som meg. Men jeg anser mitt bidrag som mine 
2 fisk og 5 brød, og ber Gud velsigne. Barna våre er noen 
juveler og diamanter. I Betel finnes det nå en mengde barn 
- og de er så utrolig ulike, unike, herlige og helskjønne som det
 går an. Hver gang vi møtes håper jeg at de får noe ut av timen vi er sammen. 

Carmen Glitza 

Jesus:

"La de små barn 
komme til meg, og 

hindre dem ikke. For 
Guds rike hører 

slike til..."
Markus 10,14

Men innerst inne kjennes det som om den egentlige velsignelsen er å få lov til å være i
deres selskap. De har en glede og tro som er et privilegium å bevitne. Og ikke bare det.                   

Tenk på Jesu ord: Guds rike hører slike til! Vi kan plante frø som får lov til å vokse frem
med årene, og samtidig få oppleve Guds rike sammen med barna, gjennom deres øyne. For
et privilegium! Napper det litt i hjerterota di også? Vit at alle bidrag vil være velkomne.
Spiller du gitar? Da kan du klimpre med oss og løfte sangstundene til nye høyder. Er du
kreativ? Du kan få lov til å boltre deg i lag med oss! Er du handy? Du kan være den som
trengs for å oppgradere rommet vårt. Er du ung eller eldre og synes bare det er skikkelig
gøy og koselig å være med barn? Din tilstedeværelse kan være med å skape et trygt og
trivelig miljø, vi trenger assistenter! Har du lyst til å være med, men føler deg sjenert eller
vet ikke helt hva akkurat du kan gjøre? Det kan vi finne ut av sammen, ingen problem! Har
du bønnehjerte? Be for barnearbeidet vårt, slik at det kan bli bare bedre og bedre. På
forhånd, tusen takk  Hilsen en meget ukvalifisert pedagog med stor tro på at Gud ønsker å
bruke meg allikevel - og meget mulig deg også! 

I løpet  av uken som går, så bearbeider jeg det som skal være 

med på "programmet". En bibeltekst, et visuelt hjelpemiddel, 

eller aktivitet. Å forbedre et opplegg for barn tvinger meg 

til å gjenoppdage de enkle og allikevel dype, rene skatter 

som ligger i Bibelen og vår tro. Som student lærte jeg 

at Mastertesen skulle kunne forklares så enkelt at en 

5-åring kunne forstå. Hva så når man skal lære om Jesus 

og konsepter som kjærlighet, tro og bønn til en 2-åring? 

Dette er spennende saker, absolutt ikke kjedelig eller 

fyllstoff i kirken. Mitt håp for 2023 er at flere skal ønske å 

være med i sabbatskolen, både foreldre med barn men også 

som lærere og assistenter.



Takk til alle som bidro og var på høstmøte. 



Bilder: Adventist.no / Adventist Media Exchange

DEN NORSKE UNION

07
JAN

ADVENTISTKIRKEN NORGE

Vision Song Contest

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. 

10 dager i bønn 202311-21
Zoom.

Basecamp 8
Camp Sjusjøen, Mesnali.

JAN JAN

20-22
Lillehammer.

JAN

Vinterfestivalen TeenForum
Moss.

Styremøte DNU19 Akersgata 74, Oslo.Lokale arrangement, 
og digitalt.MAR

Global Youth Day.

Åpen skole på TVS
tyrifjord vgs.

JAN

18

09-13

MAR

10-12

MAR

27-29

oNLINE 
Arrangert av TED

REDDET 202324-26 Mjøndalen.

MAR

https://www.adranorge.no/
https://www.sabu.no/arrangementer/vinterfestivalen-2023-arrangement
https://www.sabu.no/arrangementer/vinterfestivalen-2023-arrangement


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

