
Plassholder for tekst

HØST 2019

"Se, jeg sier dere: Løft deres øyne og se markene, de er
alt hvite til høst!"

Joh. 4:35

"Høsten er stor, men arbeiderne få."
Matt. 9:37



"Og Jesus dro omkring i alle byene

og landsbyene. Han lærte i

synagogene deres og forkynte

evangeliet om riket, og han helbredet

all sykdom og alle plager. Da han så

folket, fikk han inderlig medynk med

dem, for de var herjet og forkomne

som får uten hyrde. Da sa han til

disiplene sine: Høsten er stor, men

arbeiderne få. Be derfor høstens

herre at han vil drive arbeidere ut til

sin høst!"

Matteus 9:35-28



Dåp i Litlafotvannet

Søndag 18 august ble en flott søndag , men noe annerledes enn planlagt. Ei
herlig nyfrelst dame som heter Torill hadde bestemt seg for å la seg døpe og
dåpsvannet ble fylt i karret på lørdagskvelden. Søndagen kom og det var tid
for dåp i møtet, da fant vi ut at dåpsvannet var rent ut om natten,
sannsynligvis en teknisk svikt. Vi bestemte da at vi tar dåpen ute i
Litlafotvannet på Bygnes, dette ble en nydelig stund med sol og det var da 3
som gikk dåpens vei. Paul Ove Stol, Jasminka Stang og Toril Borch , ble døpt og
tillagt menigheten. Under dåpshandlingen så var det nydelig sol, men like
etterpå så åpnet himmelen seg og vannet strømmet ned. Torill mente på at
det var nok Herren sjøl som hadde ordna så at dåpen ble ute denne søndagen.

Menighetstur til Stemnestaden 

Dette blir ei herlig helg 20.-22. September for hele familien og hele
menigheten. Samlinger for store og små, fellesskap og vi blir bedre kjent med
hverandre. Stemnestaden er en nydelig plass i Tysvær og vi håper flest mulig
kan sette av helga å være med. Håkon Fagervik vil dele med oss på samlinger
og Kjell Halltorp vil også være med. 
 



Besøk av barnepastor 
Marina Andersson, 14.-15. September.

Hun har produsert trosopplæringsmateriell og forelest i mange år. Hun har
skrevet flere bøker, blant annet «Å lede barn til et liv med Gud». Hennes
pasjon for musikk og bønn er tydelig, hun er en kjent korleder og bønneleder
både lokalt og på store konferanser. Sammen med familien har hun de siste 9
årene arbeidet med å fornye en eldre forsamling og bygge opp et
barne-og ungdomsarbeid fra grunnen av. Marina elsker møtet med både barn
og foreldre, og tror på et samarbeid mellom menighet-hjem-skole.
 
Vi gleder oss mye til hun kommer, programmet er ikke helt satt. Vi håper
å få til en foreldresamling fredag 13.,men det er ikke avklart om dette er
mulig. Lørdag blir det to seminar med lunsj i pausen. Dette er for barne -
ledere og nye som vil bli med i barnearbeidet! Det blir også en
samling for barneledere lørdag kveld. Søndag formiddag blir det familiemøte
for hele forsamlingen! Be for helgen og kom med forventning!

Priser:
Voksen:                         685,- pr døgn og 1370,- for helge helga med full pensjon.
Ungdom 12-15 år:     500,- per døgn.
Barn 4-11 år:               365,- per døgn.
 
Maxpris per familie for hele helga er 4470,-.
Man regner to døgn, fredag til søndag
Påmelding til Sigrunn Wiik : 97607137

Barnepastor 
Marina Andersson
 fra Sverige



Litt av hvert...

Troens Ord har sammen med Mizpha bønnesenter i Kenya bygd opp ett
misjonssenter i hjertet av Masai Mara og blant Masai folket. Her har vi bygd
barnehjem og skole, et gjestesenter og ett bønnesenter. Vi har per idag ca 60
barn som bor på senteret og i tillegg over 40 barn som går på skolen men som
bor hjemme. Dette er barn som ikke ble tatt vare på hjemme, men som nå har
fått en god plass å bo , ei seng å sove i , mat 4 ganger om dagen og utdannelse som
er så viktig for alle mennesker. I denne oppbyggingsfasen trenger vi enda flere
som er med å gir månedlig beløp, enten 200,- , 500,-  eller mer alt etter som du
kjenner du kan være med på . Vi har kommet veldig langt på kort tid og det er
fantastisk at vi kan allerede nå si at misjonssenteret har vært og
er en velsignelse for hundrevis , ja tusenvis av mennesker som på en eller annen
måte blir velsignet av arbeidet her. Ta kontakt om du ønsker å være fadder for
ett barn eller bidra på annen måte. Vi reiser også jevnlig på turer til Kenya, så ta
kontakt om du lurer på å være med.

VIL DU BLI MISJONSPARTNER FOR ARBEIDET I MASAI MARA KENYA ?

PÅMELDING TIL BØNNEKONFERANSEN ER ÅPEN VIA CHECKIN.NO

Vi gleder oss til disse flotte dagene i Scandic Maritim Hall i Haugesund , det blir
en fantastisk start på året og håper du kan sette av disse dagene og få en
skikkelig god start på 2020. Søker du på Bønnekonferanse på checkin.no så
kommer arrangementet opp og du kan starte påmeldingen. Prisen er 800 kr for
hele konferansen, kaffe og te er inkludert i dette. Så kan du bestille hele
konferansen inklusiv den flotte lunchbuffeten til 1400 kr, for torsdag, fredag og
lørdag. Det er supert å kunne bo på hotellet også,  så kan du ha fullt fokus på
bønnekonferansen og fellesskap med alle som kommer. Det koster 700 kr for
enkeltrom per døgn inklusiv frokost og 900 kr for dobbeltrom (altså 450 kr per
person) per døgn inklusiv frokost. Hotellet må du booke selv direkte med
hotellet og oppgi booking nr. 46886265 - Troens Ord Haugalandet konferanse.
Telefon til hotellet er 52863000 .



Givertjenesten på Troens Ord

Ingen blir frelst av å gi penger til Guds sak, men Bibelen taler mye om penger og
vårt forhold til penger og vår forvaltning av dem. Penger og verdier er denne
verdens hovedfokus og er en gud som Bibelen kaller mammon.Så når vi gir inn
til Herren så frigjør vi oss fra mammons innflytelse og overgir vår økonomi og
våre behov i Herrens hender. Men det ligger utrolige velsignelser i å være med
å gi til Herrens sak. For det første så er det en måte å ære Gud på (Ordspr 3:5-10),
så er vi med å bidrar til at evangeliet kan forkynnes og menigheten kan ha det
den trenger til. Når vi gir til Herren gjennom vår tiende og våre hellige gaver
(Malaki 3:10-11) så sier vi også at Herren er min forsørger, det er Gud som skal
ha æren for vår velstand og at vi har det så godt , og har vi behov så
synliggjør vi gjennom vår givertjeneste at Gud vil velsigne og bringe løsninger
på det vi har behov for.
 
 
 
 
 
 
 
Mye kan skrives om tema , men det er en herlig velsignelse i å så av våre midler
inn i Guds rike , og det vil gjøre at det er overflod til alt godt verk. (2 Kor 9:6-9)
Malaki sier at vi skal bære hele tienden inn .. 10 % av våre inntekter tilhører
Herren, og når vi gir dette trofast, hver måned så prøver vi Herren på dette og
Herren vil velsigne deg og dine henders verk. Om du ikke har kommet igang
med dette så er det litt praktis info
om dette med skattefradrag etc, ta gjerne kontakt om du lurer på noe.
Skattefradrag på tiende og gaver. Det er mulig å få fradrag på skatten for tiende
og gaver som blir gitt til menigheten Troens Ord. For 2019 kan man få fradrag
for inntil 50.000kr. 
 
Gaver og tiende må settes inn på følgende kontoer:
Troens Ord Kopervik: 3361.07.07470, 
Troens Ord Haugesund: 3361.19.86721. 
Beløp må merkes med navn.
 
For de som ikke får fradrag i dag, og ønsker å få det, kontakt Solfrid Valvik for
mer info, tlf 95221723 eller Mail solfrid@soltin.no.

"Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv
meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil

åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i
rikelig mål!"



KVELDSBIBELSKOLE TIL HØSTEN

Det blir en flott høst med møter og ikke minst kveldsbibelskole. 2 hver onsdag så
blir det flott undervisning av Herrens tjenere, sett av dagene og plott de inn i
kalenderen. Disse kveldene er på Troens Ord i Kopervik

Det har blitt en endring på dag som
kontaktcafeen er i byen. Nå er det tirsdagene som
gjelder og Cafemøte begynner kl 19.00 på
tirsdagskvelden. Ønsker du være med som
arbeider og frivillig så ta kontakt med Glenn
Wiik som leder arbeidet . Han har mobil :
90942049

EVANGELIESENTERETS KONTAKTCAFE

Dette har jo vært en type arbeid vi har prata om over lengre tid, men har først
nå blitt en realitet og første samlingen er allerede gjennomført. Troens Ord er
en flergenerasjonsmenighet og vi er utrolig glade for å kunne være en
menighet for alle aldersgrupper. Ola Melkeråen, Einar Andersen og Torunn
Pedersen ble utfordret av Birger til å få igang disse samlingene og nå er vi altså
igang. Det blir noen samlinger per halvår med fellesskap, bønn og undervisning
om aktuelle temaer, og det er også tanker om å legge til rette for dagsturer,
helgeturer, etc. 
 
Ta kontakt med Torunn, Einar eller Ola om du ønsker å vite mer
eller å bidra med noe. Neste samling i høst er Torsdag 10 oktober kl 19.00 og
Torsdag 21 november kl 19.00. Samlingene er i Cafeen på Troens Ord
Haugesund

 50 + SAMLINGER PÅ TROENS ORD
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Kopervik

ØVRE EIDEVEGEN 2   |   4250 KOPARVIK

KONTONR.:    3361.07.07470  
VIPPS:                #12545                 

Haugesund

KIRKEGATEN 127   |   5527 HAUGESUND

KONTONR.:    3361.19.86721
VIPPS:                #126828          

Misjon

Masai Misjon:             Kontonr.: 3361.11.74271   |   Vipps: #126826
Argentina:                   Kontonr.: 3138 51 24557 
Reach The Nations: Kontonr.: 3361.19.38026  

Birger Wroldsen, pastor                                    +47 40 22 78 77
Sara og Ragnar Solås, ungsomsledere          +47 97 77 86 27
Anne Marit Pedersen, søndagsskole            +47 98 42 43 67
Glenn Wiik, evangelist/cafè                            +47 90 94 20 49
                       
kontakt@troensord.no   |   www.troensord.no

Kontaktinfo


